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I-1/9-13/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 16-án 

megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

   Kiss Károly   képviselő 

   Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

    

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Feke László műszaki irodavezető, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- 

Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester, valamint dr. Ágoston Sándor képviselő a mai 

ülésen nem jelentek meg, akik távolmaradásuk okát nem jelezték.  

  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület tagjainak több, 

mint fele megjelent az ülésen.  

A Képviselő-testület létszáma: 7 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. Állólucerna értékesítésére beérkezett ajánlatok elbírálása 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Árajánlatkérés útépítés kivitelezési munkálataira 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Bejelentések 
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A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

188/2014.(VI.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 16-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Állólucerna értékesítésére beérkezett ajánlatok elbírálása 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Árajánlatkérés útépítés kivitelezési munkálataira 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Bejelentések 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely az álló 

lucerna értékesítésére beérkezett ajánlatok elbírálása.  

Elmondja, hogy a megadott határidőig, azaz 2014. június 16. 14
00

 óráig egy ajánlattevő küldte 

meg ajánlatát az alábbi tartalommal: 

1. Czirják Csaba (5510 Dévaványa, Bocskai u. 13. sz.) 

Ajánlati bruttó ár:  1.011.000,- Ft (azaz egymillió-tizenegyezer forint). 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testület felé a határozati 

javaslatban foglaltakat elfogadásra.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő:  

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Dévaványa Város 

Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen termelt lábon álló 

lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat keretében” kiírt pályázatra 

vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 

Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen 

termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat 

keretében” meghirdetett pályázat eredményeként Czirják Csaba (5510 Dévaványa, 

Bocskai u. 13.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban 

benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 
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2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Dévaványa 

Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen 

termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat 

keretében” kiírt pályázati eljárás eredményeként Czirják Csaba (5510 Dévaványa, 

Bocskai u. 13.), mint egyetlen, ezáltal legalacsonyabb összegű ajánlattevő – 1.011.000,- 

Ft bruttó áras ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Dévaványa 

Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen 

termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat 

keretében” irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa, valamint a szerződés megkötésével.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   

 

 

Határozat: 

189/2014.(VI.16.) Dv. Kt. hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Dévaványa Város 

Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen termelt lábon álló 

lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat keretében” kiírt pályázatra 

vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 

Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen 

termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat 

keretében” meghirdetett pályázat eredményeként Czirják Csaba (5510 Dévaványa, 

Bocskai u. 13.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban 

benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Dévaványa 

Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen 

termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat 

keretében” kiírt pályázati eljárás eredményeként Czirják Csaba (5510 Dévaványa, 

Bocskai u. 13.), mint egyetlen, ezáltal legalacsonyabb összegű ajánlattevő – 1.011.000,- 

Ft bruttó áras ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Dévaványa 

Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen 

termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat 

keretében” irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa, valamint a szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző  

Határidő:  azonnal  
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2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amelynek 

keretében dönteni szükséges, hogy a belterületi utak építésére vonatkozóan, mely 

vállalkozásokat kérjék fel ajánlattételre.  

Az előző testületi ülésen elmondta, hogy a két hosszabb utca tekintetében (Bajcsy-Zs. utca, 

Hajnal utca II. szakasza) meg lett kérve az árajánlat a tervezésre vonatkozóan, a kisebb 

szakaszokra viszont nem, amiért a tervező 600.000,- Ft-ot kér pluszban.  

Földi Imre képviselő kérte, hogy minél hamarabb kérjék meg az árajánlatokat a kivitelezésre 

vonatkozóan, hogy a munka mihamarabb elkezdődhessen.  

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a képviselő-testület az 

elmúlt, 2013-as évben a kivitelezésre vonatkozóan mely cégeket kérte fel ajánlattételre. 

Kiss Károly képviselő – az előterjesztésben szerepel a Colas Út Zrt., javasolja, hogy ettől a 

cégtől ne kérjenek ajánlatot. 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő-testület tagjai döntsék el, hogy a határozati 

javaslatban szereplő cégek mindegyikétől kérjenek ajánlatot, vagy elegendő három cégtől. 

Várja a javaslatokat. 

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy az elmúlt évben a kivitelezés során a Gold Partner 

Kft.-vel kapcsolatban volt probléma, emiatt javasolja, hogy ettől a cégtől se kérjenek 

ajánlatot.  

Kanó József képviselő – említését tesz arról, hogy a Gold Partner Kft-nek garanciális javítási 

feladatokat kell ellátnia, ha nem kérnek tőle ajánlatot, akkor hogyan fogja azt elvégezni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Colas Út Zrt. úgymond cserbenhagyta 

az önkormányzatot, akkor került ide a Gold Partner Kft. 

Elmondja, hogy a 8-10. számú szennyvízöblözet utáni aszfaltozásra volt megállapodásuk a 

Colas Zrt-vel. A megállapodásban szereplő összegért nem voltak hajlandóak felvonulni a 

településre. Végül a Gold Partner Kft. vállalta el a három utca aszfaltozását.  

Az előterjesztésben szereplő cégekkel voltak kapcsolatban az elmúlt évek során, azért 

kerültek azok felsorolásra.  

Az irodavezető véleménye, hogy nem lenne célszerű ajánlatot kérni a Gold Partner Kft-től 

sem. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Gold Partner Kft. képviselője határidő 

hosszabbítást kért a garanciális munkálatok elvégzésére vonatkozóan.  

Kiss Károly képviselő – véleménye, hogy olyan cégtől, aki nem teljesítette a vállalását, ne 

kérjenek ajánlatot.  

Valánszki Róbert polgármester – szó volt arról, hogy az aszfaltot meg kell fúrni a három 

utcában. Elmondja, hogy a Futizó Kft. rendelkezik olyan eszközzel, amellyel meg lehet mérni 

az aszfalt vastagságát. A Kft. jelenleg a településen végez munkát. Megjegyzi, hogy ez az 

önkormányzat számára nem kerülne pénzbe. Elmondja, ha megrendelik a fúrást, abban az 

esetben 40.000,- Ft+áfa egy lyuk fúrásának a költsége.  

Feke László műszaki irodavezető – szól a szabványszerinti aszfaltfúrásról, amelyet három 

utcában kellene elvégezni, amelynek költsége 120.000,- Ft + áfa.  

Kiss Károly képviselő – tudomása szerint a szerződésben szerepel, hogy az elkészült munkát 

úgy kell átvenni, hogy próbafúrást kell végezni. A szerződés nem tartalmazza azt, hogy a 

fúrás költsége az önkormányzatot terheli. A kivitelezőnek kell bizonyítani azt, hogy a 

rétegvastagság megfelelő.  
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Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a szerződés 6. pontjában leírtak a 

minőségi vita esetére vonatkoznak. Az önkormányzat megrendeli a fúrást, a költséget fizeti, 

ha nem megfelelő a vastagság, akkor azt a kivitelezőre hárítja. 

Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy olyan céggel kell elvégeztetni a fúrást, amely 

hivatalos jegyzőkönyvet ad ki az eredményről. Esetleges bírósági per esetén csak a hivatalos 

jegyzőkönyvet fogadják el.  

A lakosok nincsenek megelégedve az út minőségével.  

Valánszki Róbert polgármester – elhangzott, hogy a Gold Partner Kft-től, a Colas Út Zrt-től, 

ne kérjenek ajánlatot. A polgármester véleménye, hogy a Swietelsky Magyarország Kft-t se 

kérjék fel ajánlattételre, mivel ismert, hogy a gyomai úton milyen munkát végeztek.  

Kiss Károly képviselő – javasolja, hogy a Bonag Kft-től (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 

sz.) is kérjenek ajánlatot. 

Feke László műszaki irodavezető – kérdése, hogy azon cégek, amelyeket kihúznak a 

határozati javaslatból, azok a nyertes cégnek alvállalkozói sem lehetnek? 

Kiss Károly képviselő – véleménye, hogy ezen cégek alvállalkozóként se végezzenek munkát 

a településen.  

Séllei Zsigmond képviselő – olyan cégtől kérjenek ajánlatot, amely megfelelő munkát végez. 

Nincs értelme annak, hogy egy nagyobb autó alatt összetörik az újonnan elkészült út.    

Feke László műszaki irodavezető – kéri, szülessen arról is döntés, hogy ki fogja 

meghatározni, hogy hol legyen megfúrva az aszfalt.  

Kiss Károly képviselő – a fúrás helyét ne a kivitelező határozza meg. 

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy erre vonatkozóan van szakember, nem a 

testületnek kell ezt meghatározni.  

Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, ha egy hivatalos szakértőt kérnek fel a feladatra, 

akkor ők biztosan tudják, hogy hol kell a fúrást elvégezni. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a hiba listában szereplő területen nem 

fognak fúrást végezni, mivel az szerepel a jegyzőkönyvben, hogy garanciálisan ki kell 

javítania a kivitelezőnek. 

Kiss Károly képviselő – szeretné közösen a műszaki irodával kijelölni a fúrás helyét.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, azért javasolta a Futizó Kft-t a feladatra, mivel 

az nem kerülne pénzbe. Ha a fúrás eredménye szerint nincs meg az aszfalt vastagsága, abban 

az esetben meg lehetne rendelni a hivatalos szakértőtől a munkát.  

A polgármester visszatér a napirend tárgyára.  

Elhangzott, hogy a következő cégektől kérjenek ajánlatot:  

- Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. sz. 

- HÓDÚT Útépítő Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u. 142. sz. 

- D-Profil Kft. 4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz. 

- FUTIZO Kft. 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. sz. 

- Bonag Kft-től 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 

Feke László műszaki irodavezető – javasolja, hogy a kátyúzási munkálatokra és a kerékpárút 

javítására vonatkozóan is kérjenek árajánlatot. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az volt a javaslat, hogy a Duna Aszfalt Kft-től, 

a HÓDÚT Útépítő Kft-től, a D-Profil Kft-től, a FUTIZO Kft-től és a Bonag Kft-től kérjenek 

árajánlatot a belterületi utak építésére.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a következő cégeket kérjék fel ajánlattételre: 

- Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. sz. 

- HÓDÚT Útépítő Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u. 142. sz. 

- D-Profil Kft. 4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz. 

- FUTIZO Kft. 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. sz. 

- Bonag Kft-től 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz. kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

190/2014.(VI.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa belterületi, 

2014. évi útépítések tárgyában, a kátyúzási feladatok elvégzésére, valamint a kerékpárút 

javítására vonatkozóan a helyi beszerzési eljárás keretében az alábbi kivitelezéssel foglalkozó 

vállalkozásokat keresi meg az árajánlat kérés vonatkozásában: 

- Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. sz. 

- HÓDÚT Útépítő Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u. 142. sz. 

- D-Profil Kft. 4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz. 

- FUTIZO Kft. 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. sz. 

- Bonag Kft-től 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolításával.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatásképpen elmondja, hogy az Eötvös úton a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. elkezdte a kátyúzási munkálatokat, szegélyeznek, padkáznak.  

Korábban volt arról szó, hogy nem tudtak pályázni ezen út felújítására, mivel állami közútról 

van szó. A megbeszélés tárgya az volt, ha a javítás megfelelő minőségben készül el, akkor 

elgondolkodnak azon, hogy kérik önkormányzati útnak történő nyilvánítását, továbbá az 

állomás utcáját, amely nem rég lett leaszfaltozva. Számára most derült ki, hogy a Széchenyi út 

is állami tulajdonban lévő út, mivel egy helyrajzi számon szerepel.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy nem egy helyrajzi számon szerepel a 

Széchenyi út. 

Valánszki Róbert polgármester – a napirend tárgyalását lezárja.   

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 

tartalmazza.  

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Egyesület részére a legutóbbi 

testületi ülésen 20.000,- Ft-ot szavaztak meg rendezvényük lebonyolításának támogatására.  
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Az egyesület elnöke kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy támogatási összeget 

 - az eredeti kérelemtől eltérően - engedélyezze utazás buszköltségének felhasználására 

átcsoportosítani.  

Kérelmét azzal indokolta, hogy az összeget a Nyugdíjas Klub tagjainak utazásának 

költségeihez kívánják felhasználni. 

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság nem látja akadályát a kérelemben foglaltak 

teljesítésének. A határozati javaslatot elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy Dévaványai Őszi Napfény Egyesület részére a 158/2014.(V.29.) Kt. 

határozatban, 2014-es évre megítélt 20.000,- Ft támogatási összeget engedélyezzék utazási 

költségek elszámolására felhasználni kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

191/2014.(VI.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 

Őszi Napfény Egyesület részére a 158/2014.(V.29.) Kt. határozatban, 2014-es évre 

megítélt 20.000,- Ft támogatási összeget engedélyezi utazási költségek elszámolására 

felhasználni. 

 

A támogatási összeggel történő elszámolás határideje nem változik, legkésőbb 

(számla ellenében) 2015. január 31-e.  

Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a 

támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési 

kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a térfigyelő rendszer 

kialakítására vonatkozóan benyújtott pályázat nem nyert. Tudomása szerint az idei évben lesz 

még ilyen jellegű pályázat kiírva, amelyre szintén célszerű lesz pályázni.  

Elmondja, hogy erre a célra a költségvetésben 400.000,- Ft van elkülönítve.  

El kell dönteni a testületnek, hogy a rendelkezésre álló összegből megvalósítják a rendszert, 

vagy várnak a következő pályázati lehetőségre.  

Kanó József képviselő – véleménye, hogy várják meg a következő pályázati kiírást.  

Földi Imre képviselő – tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az AKG célprogram lejár.  

El kell gondolkodni azon, hogy mi legyen a birkákkal, mivel a jelenlegi gondozó jelezte, hogy 

nem kívánja tovább tartani az állatokat. Nagyon sok az adminisztrációs teendő, valamint a 

hely is szűkösnek bizonyult.  



8 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a településen több helyen is érdeklődtek, 

de 140 db birkát senki nem kíván tartani. Lehetőség az, hogy a birkákat eladják és más fajta 

állatot szereznek be, amelyek tartására szintén keresni kell embert. Megjegyzi, hogy ha marha 

vásárlása mellett döntenek, akkor 14 db szükséges, hogy a program feltételeinek 

megfeleljenek.   

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – kérdése, hogyan áll a sportpálya ügye? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ügyvéd úr készíti a megállapodást. 

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése?  

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 16
30 

órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

polgármester       jegyző 

 

 

 


