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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 27-én (hétfőn) 
17,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József 
  Tolnai Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 
 
    

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Ismerteti a napirendeket a meghívóban foglaltak 
szerint.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy lejárt végrehajtási határidejű határozatról nem tud. 
 
 
Jelen napirendi pontnál a Képviselő-testület döntést nem  hozott. 
 

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Kiss Tamás polgármestere elmondja, hogy az anyagot minden testületi tag kézhez kapta, azt 
vitára bocsátja. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mindenekelőtt azt kérném, hogy a Stabilitás törvényt alaposan 
tanulmányozzuk át, mert szerintem erre való hivatkozással a rév működtetését meg lehetne 
szüntetni, mint adósságot keletkeztető feladatot. Nem hiszem, hogy veszteséggel is 
üzemeltetnünk kell a révet, amelyet eddig sem volt kötelező feladat ellátni, ezért szeretném, hogy 
vizsgáljuk felül az előző években kötött támogatási szerződéseket, hogy a működtetés 
megszüntetésével mi az az összeg, amit vissza kell esetleg fizetni. Kérem, hogy az 
Államkincstárnál kérdezzünk rá, hogy a Stabilitási törvény előírásai alkalmazhatóak-e a révre? 
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Forrás József képviselő: Elő kellene keresni a 2011. évi vis maioros pályázatot, akkor is azért 
utasították el a jeges ár kártérítésünket a révhez vezető út vonatkozásában, mivel nem volt 
kötelező feladat ellátása. 
 
Kiss Tamás polgármester: Meg kell vizsgálni, hogy hogyan kell üzemeltetni a révet, 
módosíthatja-e az önkormányzat a rév üzemeltetésének idejét.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Azt is meg kell vizsgálni, hogy ha nem működtetjük, akkor mi az, amit 
vissza kell fizetni, esetleg a révhajó eladásával, ha nincs rá elidegenítési tilalom. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A Minisztériumtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy az 
elidegenítési tilalom a 2 millió forint feletti eszközbeszerzésekre vonatkozik. Esetlegesen azt felül 
lehetne vizsgálni, hogy volt-e ilyen beruházás támogatási pénzből az elmúlt években. 
 
Kiss Tamás polgármester: Felül kell vizsgáltatni szakemberrel a szerződéseket, hogy pontosan 
tudjuk, mi a kötelezettségünk, melyek az üzemeltetés kritériumai, ezt követően beszélni fogok a 
minisztérium illetékesével. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Mivel a jelenlegi révalkalmazott munkaszerződése márc. 
végén lejár, április 1. napjától ismét lehetne alkalmazni a révészt. 
 
Kiss Tamás polgármester: Igen, ezt én is így gondolom. 
 
Forrás József képviselő: Vállalom, hogy a révhajó vizsgáztatásával kapcsolatos teendőknek 
utánajárok. 
 
Ladocsi József képviselő: A vis maioros támogatás felhasználása esetében az önrészt hogy fogja 
biztosítani a lakosság? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Úgy gondolom, hogy az előzetesen megbeszéltek szerint minimum a 
felét kellene vállalni a lakosoknak, és amennyiben nem fizetik meg, akkor nem kellene megoldani 
ezt a feladatot. 
 
Forrás József képviselő: Mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot a műszaki ellenőrrel, és az 
árajánlatokat sürgősen be kell kérni, ezeket vállalom. 
 
Kiss Tamás polgármester: Meg kell keresni az üdülőtulajdonosokat, és meg kell kérdezni, hogy 
mennyivel járulnak hozzá az útfelújításhoz.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem nincs az önkormányzatnak erre pénze, jó lenne, ha az önrészt 
teljes egészében fizetnék az üdülőtulajdonosok.  
 
Kiss Tamás polgármester: Szerintem az önerő felét az önkormányzatnak kellene vállalnia, ezt 
javítani kell a költségvetésben is.  
Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton a bérleti díj maradjon a tervezet szerint, később 
döntsünk abban, hogy esetlegesen a tartós eszközök beszerzési összeghatára csökkenjen-e. 
Az üzemeltetési szerződést azonban át kell gondolni, át kell nézni. Hűtők és más egyebek 
beszerzése bekerüljön-e a költségvetésbe? Szerintem most ilyen kiadás ne legyen betervezve, 
mivel látom, hogy a költségvetés nem bírja el. 
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Bazsó Zsolt képviselő: Foglalkozni kell a nádtetővel is, az önkormányzatnak is mindenképpen 
lépnie kell az Aranykert tábor ügyében, hogy jobb feltételeket tudjunk biztosítani a 
táboroztatóknak, mert e nélkül nem sok jót jósolok az elkövetkező évekre. 
 
Forrás József képviselő: A villany tűzhelyet is ki kellene cserélni, mivel főzésre már nem 
alkalmas.  
 
Kiss Tamás polgármester: Az önkormányzatnak olyan állapotban kell tartania a tábort, hogy az 
rendesen üzemeltethető legyen. Szerintem egy lyukas tetővel ezt nem lehet biztosítani. Sajnos 
azonban, látva az önkormányzat költségvetését, azt mondom, hogy most nem lehet ekkora 
költséggel megterhelni. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Van-e arra mód, hogy a bérleti díjat elengedjük annak fejében, hogy a 
bérlő veszi meg működtetéshez szükséges legfontosabb eszközöket?  
 
Kiss Tamás polgármester: Most is azt tudom javasolni, hogy ne vegyen az önkormányzat 
semmit, továbbá a bérleti díj is maradjon a betervezett. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Zöldterület kezelés szakfeladaton a fűnyíróbeszerzésre betervezett 127 
ezer forint nem elegendő, ennél csak magasabb összegekről tudnánk szólni.  
 
Forrás József képviselő: Hagyjuk ezt az összeget, és majd akkor módosítsuk a költségvetést, ha 
beszereztük a fűnyírót. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Esetleg a fűnyírásra tervezett megbízási díjat lehetne 
csökkenteni. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem a fűnyíróra most is kevés a pénz, a hajtó- és kenőanyagot nem 
tudom, hogy miképp alakul, a külön díjért végzett fűnyírást pedig nem támogatom. Szerintem, ha 
utána számolunk, akkor a 2 év bérbe adott fűnyíráson már lehetne fűnyíró traktort venni. 
 
Forrás József képviselő: A hajtóanyagra beállított összeg valóban kevés, én nem az ellen 
tiltakozom, hogy valakivel a fűnyírásra szerződést kössünk, de tegyük ezt szervezettebben, és 
olcsóbban. 
Jelenleg tényleg nincs olyan emberünk, akire rábízhatnánk egy komolyabb fűnyírót. Az 
önkormányzatnak mobil emberei vannak, a közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személyek nem 
mindig alkalmasak ilyen feladatra. Nem javaslom az 5 hónapos szerződést, viszont azt a 
lehetőséget nem kellene elvetni, hogy alkalmanként segítséget kérjünk.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: A jelenlegi közfoglalkoztatottnak jelenleg van elég munkája, mivel fát 
kell vágni és összeszedni, azonban áprilistól lehet alkalmazni fűnyírásra is. Szerintem a fűnyírás is 
bele kell, hogy férjen a napi hat órás munkaidőbe is. Ezen kívül a munkaszerződésben fel kell 
sorolni, hogy milyen feladatot kell elvégezniük, milyen eszközt kell használniuk, és a kártérítési 
felelősség is mindenképpen kerüljön bele a munkaszerződésükbe. 
 
Kiss Tamás polgármester: Egy jobb minőségű gép beszerzése esetén elegendő lenne egy ember 
is, és nem kellene szerződést kötni külön fűnyírásra. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Igen, léteznek drágább gépek is, esetlegesen többet is tudnak, azonban 
nem javaslok drágább fűnyírót beszerezni. 
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Forrás József képviselő: Szerintem alkalmi megbízásként benne kell hagyni legalább a 
betervezett összeg felét, és alkalmanként, szükség esetén meg lehetne bízni valakit a munka 
elvégzésével. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Én is úgy látom, hogy bár az elmúlt évben bizony jól jött a fűnyírás, 
ebben az évben azonban nem lehet ennyi pénzt kiadni fűnyírásra.  
Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton a vizesblokk felújítása mindenképpen 
maradjon, mivel ezzel a feladattal valamit kezdeni kell.  
A tüzelő beszerzésére szerintem sok a 150 ezer forint, mivel a közfoglalkoztatottnak van rá 
lehetősége, hogy az önkormányzat területéről az elszáradt, korhadt fákat összeszedje, és majd 
később azzal fűtsünk. 
 
Ladocsi József képviselő: Kérem, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja, az 
elfogadott lakosonkénti 40 forint is kerüljön betervezésre. 
 
Tolnay Károly képviselő: Szerintem a tüzelő beszerzésére betervezett 150 ezer forintot benne 
kell hagyni a költségvetési tervezetben. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A pénzmaradvány összegében benne foglaltatik a rév és a 
tűzifa támogatás. Az Államkincstár tájékoztatása szerint a fel nem használt szociális tűzifa 
támogatási összeg 2012. április végéig kamat nélkül maradhat az önkormányzat számláján. 
Kérdés, hogy a képviselő-testület fel kívánja-e használni a maradványt? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Javaslom, hogy küldjük vissza a pénzt, mivel a rendeletünk alapján, 
illetve a beadási határidőig benyújtott kérelmek alapján döntött a testület, többet nem kívánunk 
felhasználni, számoljunk el róla. 
 
Forrás József képviselő: Egyetértek, már kapott szociális tűzifát, aki rászorult. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A helyi adókból származó bevételek esetében a betervezett IFA 
szerintem nagyon kevés, amennyiben majd látjuk a bevételeket, esetleg lehetne emelni, viszont ha 
így folyik be, mint a tavalyi évben, javasolni fogom ennek a z adónemnek az eltörlését.  
A talajterhelési díj mi alapján került betervezésre, hogyan alakulnak a kintlévőségek?  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Jelenleg a kintlévőség közel 1.400 ezer forint. Ebből 
talajterhelési díj kb. 800 ezer forint. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az adó behajtásáról mit lehet tudni, esetlegesen le lehetne tiltani az 
emberektől? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Kiküldtük a felszólító leveleket a hátralékosoknak, 
amennyiben ez is eredménytelen, az adós jövedeleméből le lehet tiltani a tartozást. Azonban 
figyelembe kell vennünk azt is, hogy vannak olyan emberek és családok, akiket minden bizonnyal 
ellehetetlenít egy munkabérletiltás. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Esetleg azt kellene elérnünk, hogy legalább a 2011. évi hátralékot 
rendezze mindenki. 
 
Kiss Tamás polgármester: Igen, ezt a megoldást én is elfogadhatónak tartom. 
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Ladocsi József képviselő: Kérem, hogy haszonbérleti szerződésből származó 20.000,- Ft bérleti 
díj is kerüljön betervezésre a bevételek közé. Javaslom továbbá, hogy nézzünk utána pontosan, 
hogy a szóban forgó területen melyik földterület kinek a tulajdonában áll, és kössük meg a bérleti 
szerződéseket a földhasználókkal. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Város és községgazdálkodás szakfeladaton az áfa rosszul került 
kiszámolásra, ezt javítani kell. A gázcsere telep üzemeltetése hogyan fog alakulni? 
 
Ladocsi József képviselő: Milyen arányban jöttek vissza a kérdőívek ezzel kapcsolatban? 
 
Forrás József képviselő: A visszaérkezett kérdőívek alapján 13-an igényelnék a cseretelepet, 
hatan pedig nem tartanak rá igényt.  Jelenleg sem történik kiadás, és szerintem nem hiányolta 
senki sem. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A lakosság véleményét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Márpedig a 
kérdőívek szerint a többség azt szeretné, hogy működjön a cseretelep. Szerintem maradjon benne 
a költségvetésben. 
 
Forrás József képviselő: Úgy gondolom, hogy ennek a feladat ellátásának nincsenek meg a 
személyi feltételei. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem ezt a feladatot elláthatja mindig az éppen alkalmazott 
közfoglalkoztatott is. Ráadásul a tavalyi évet tekintve, mintegy 30ezer forint haszna is volt az 
önkormányzatnak a telepen, és úgy gondolom, hogy a minimális bevételi forrást is meg kell 
ragadnunk akkor, amikor szinte semmiből nem tudunk bevételt produkálni. 
 
Ladocsi József képviselő: A faluközpont kialakítására beállított 381 ezer forinttal nem értek 
egyet, mert mi csak az előzetes tervvel találkoztunk, nem tudjuk, hogy pontosan mit terveznek.  
 
Kiss Tamás polgármester:  Ez az összeg szerepelt a pályázatban is, előzetes terv készült, de ha 
részleteset készíttetnénk, az kb. 1 millió forintba kerülne. 
 
Ladocsi József képviselő: Mivel csak előzetes tervet látott a testület, én nem értek egyet a 
költséggel, szerintem túlságosan drága. 
 
Kiss Tamás polgármester: Igen, beszéltünk egy előzetes tervről, és ezzel került benyújtására a 
pályázat is.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Igen, láttunk egy előzetes látványtervet, azonban a részletes terv sokkal 
többe kerül. 
 
Kiss Tamás polgármester: Ez a terv a pályázattal benyújtásra került, amennyiben nyer a 
pályázat, akkor ez a pénz megtérülhet. 
 
Ladocsi József képviselő: Rendben van, maradjon a költségvetésben a 381ezer forint. 
Kérem, hogy a január végéig alkalmazott közfoglalkoztatott személy kerüljön is betervezésre, 
mert ez kimaradt.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: A közfoglalkoztatás esetében a 2 fő alkalmazása az önkormányzatnak 
kb. 140ezer forintba kerül? 
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Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Igen, sajnos a 95-100%-os állami támogatás már 
megszűnt, csupán 70%-os állami hozzájárulással számolhat az önkormányzat egy-egy 
közfoglalkoztatott esetében. 
 
Kiss Tamás polgármester: Amennyiben több észrevétel nincs, kérem a körjegyzőség 
munkatársait, hogy a felvetett költségvetési kérdések kerüljenek átvezetésre a költségvetési 
tervezetben is.  
Kérdezem, hogy az elhangzott módosításokkal és felvetésekkel átdolgozott 2012. évi 
költségvetést elfogadja-e a testület? 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 
 

3.) Szociális célú tűzifa rendelet módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Ahogy az előterjesztésben is szerepel, a Kormányhivatal 
törvényességi észrevétele alapján került átdolgozásra a rendelet. A bevezető részt is kifogásolta a 
Hivatal, mivel azonban a jogalkotásról szóló törvény szerint a rendelet bevezető része nem 
módosítható, a régi rendelete hatályon kívül helyezésére, egyúttal új megalkotása vált szükségessé. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az új rendelet 3 §. 2. bekezdését nagyon jónak tartom. Ezt a szövegrészt 
az új szociális rendeletünkbe is be kellene illeszteni.  
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
 
 

4.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző ismerteti a szükséges módosításokat az előterjesztés szerint. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a költségvetés módosítást. 
 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 



 8 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletének 
módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 
 

5.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
rendelet elfogadása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Bazsó Zsolt képviselő: Miért kell előzetesen felszólítást küldeni az ellátásban részesülő 
embereknek az ingatlan rendbetételére, miért nem lehet egy bizonyító fénykép alapján 
megszüntetni az ellátást, hiszen a felszólításra úgyis rendbe hozzák az ingatlan környékét.  
Javaslom továbbá azt, hogy az átmeneti segélyhez is beillesszük a szociális tűzifánál már 
alkalmazott, a kérelmező életvitelére vonatkozó feltételeket.  
 
Kiss Tamás polgármester: Azt hiszem, az átmeneti segélyek számát úgy kellene szabályozni, 
hogy éves szinten egyszer, illetve egyedi elbírálás alapján legfeljebb még egy alkalommal nyújtható 
be kérelem. 
 
Tolnay Károly képviselő: A kamatmentes kölcsönt kivenném a szociális rendeletünkből, hiszen 
ahhoz, hogy ezt az ellátást biztosítani tudjuk, magának az önkormányzatnak is hitelt kellene 
felvennie. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem benne kellene hagyni, hiszen bárkivel történhet váratlan 
esemény, amikor esetleg segélyt nem akar kérni a rászoruló, de ezt igénybe venné. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Felül kellene vizsgálni, hogy a tervezetben szereplő 300 ezer 
forintos helyben szokásos temetési költség elfogadható-e? 
 
Forrás József képviselő: Mindenképpen elfogadható, ez alapján meg lehet állapítani a temetési 
segélyt. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Szociális étkeztetésről is döntenie kell az önkormányzatnak, 
a törvény előírásainak megfelelően lehetőséget kell biztosítani a lakosság részére. A testület a 
kidolgozott jövedelemkategóriákat elfogadhatónak tartja-e?  
 
Bazsó Zsolt képviselő: A jövedelemhatárokat hagyjuk meg az előterjesztés szerint. Viszont csak 
a szállított étkeztetés maradjon, a szállítás nélküli kategória kerüljön ki  a rendeletből, hiszen úgyis 
csak más településről szállított ebédet tudunk biztosítani, helyben előállítottat nem.   
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
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6.) Győri TKT megállapodás módosítása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A Társulási Megállapodás módosításáról az írásos 

előterjesztést a testületi tagok megkapták, kérem elfogadni a módosítást. 

 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2012.(II.27.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását (Szociális Bizottság feladatai, összetétele, valamint a tag 
települések lakosságszáma tárgyában) az előterjesztés szerint elfogadja és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

 
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

A) Elővásárlási jog gyakorlása Pannon-Víz Zrt-ben 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint 
Dunakiliti és Dunasziget Önkormányzatok a tulajdonukat képező részvényeket felajánlották 
névértéken megvásárlásra a Zrt. tulajdonosainak, illetve a Zrt.-nek. Dönteni kell abban, hogy az 
önkormányzat élni kíván-e elővásárlási jogával.  
Ismerteti a részvények névértékét. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2012.(II.27.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dunakiliti és Dunasziget Önkormányzatok 
által a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosainak, illetve a Pannon-Víz Zrt.-nek felajánlott részvényekre 

vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
 
Napirendek után: 
 
Kiss Tamás polgármester: A Rózsa utcában történt fakivágás kapcsán a fák tulajdonjoga nem 
tisztázott. Én a fakivágási engedély bejelentésekor megbíztam az építési előadót, hogy nézze meg, 
pontosan kinek a területén helyezkednek el a fák. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Erre sor is került, az építési előadó fotókat készített a 
kivágásra ítélt fákról, és úgy ítélte meg, hogy nem lehet pontosan eldönteni, kinek az ingatlanán 
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helyezkednek el, a kimérés viszont jelentős költséggel járt volna, így merült fel az, hogy a 
tulajdonossal egyezkedve kellene dönteni a fák tulajdonjogáról.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem el kell dönteni, hogy kié a terület, ezt pontosan tudnunk kell, 
ne hogy a későbbiekben gondot okozzon nekünk.  
 
Forrás József képviselő: A tulajdonossal meg kell beszélni, hogy mennyibe került a fa kivágása, 
azt a részét megtarthatja, a többi szerintem az önkormányzatot illeti, egyértelműen önkormányzati 
ingatlanon voltak a fák. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a képviselők aktív 
részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

      Kiss Tamás    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester megbízott körjegyző 
 
 

 
 


