TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. FEBRUÁR 13. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 570‐5/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. február 13‐án de.
0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Simon Albert

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István, Derzsényi János, valamint Tóth Imre
távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Derzsényi
János, Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 4
fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Derzsényi János, Tóth Imre nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.

1 / 13

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. FEBRUÁR 13. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Napirendi pontok:

1./ Javaslat az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatainak és
kötelezettségeinek meghatározását tartalmazó határozat meghozatalára
2./ Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra‐fejlesztés, felújítás pályázat
3./ Különfélék

1.

Napirendi pont
Javaslat az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatainak
kötelezettségeinek meghatározását tartalmazó határozat meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

és

Szilágyi Sándor polgármester:
A napirendi pontot már többször tárgyaltuk, a testület ismételt jóváhagyása szükséges.
Van‐e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése? Mivel nincs, ismertetem a
határozati javaslatot:
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – sporttevékenységgel
kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket, valamint a sport helyi pénzügyi
támogatást – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Derzsényi János, Tóth Imre nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

19/2014.(II. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Képviselő‐testülete
(továbbiakban:
önkormányzat) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 55. § (6)
bekezdése alapján, az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatásáról az
alábbiak szerint határoz:
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I.

Általános szabályok

1. Tiszacsege Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását
közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja.
A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a
fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő
intézmények, színterek és szervezetek támogatását.
2. Az önkormányzat feladatának tekinti:
a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási
intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez,
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,
b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek
hozzáférhetővé és vonzóvá tételét,
c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és
fejlesztését,
d) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás
megvalósítását.
II.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai

1. Tiszacsege Város Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi
sporttevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
a) a sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció
meghatározása és megvalósítása,
b) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés,
c) az önkormányzat
működtetése,

tulajdonában

álló

sportlétesítmények

fenntartása

és

d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
2. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi
lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja:
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,
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b) a jogszabályban meghatározott
sportlétesítmények építésével,

nemzeti

sportszabvány

alapján

új

c) a szabadidősport‐ feltételeinek fejlesztésével,
d) a gyermek‐ és ifjúsági sport, az utánpótlás‐nevelés, a nők és a családok sportjának,
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a
tömeges részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével,
e) a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban.
III.

Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei

1. Az önkormányzat feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken, sportági
szakszövetségeken – esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el.
2. Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) intézményeivel,
b) sportszervezetekkel,
c) sportági szakszövetségekkel,
d) sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,
e) a roma nemzetiségi önkormányzattal
3. A bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak
teljesítése érdekében az önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses
kapcsolatot létesíthet.
4. A bekezdésben meghatározott sport‐megállapodás megkötéséről a képviselő‐testület
dönt.
IV.

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése

1. A sportról szóló törvény és a jelen határozat által megjelölt sport‐feladatokkal
kapcsolatos feladat‐ és hatásköröket a képviselő‐testület és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság gyakorolja.
2. Bizottság feladatai:
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a) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására,
elidegenítésére, használatára vonatkozó tervek, koncepciók, előterjesztések
véleményezése
b) a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felhasználásának
figyelemmel kísérése
c) szakmai vélemény nyilvánítását – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási,
sport‐ és testnevelési kérdésekben,
d) sportrendezvények kezdeményezése,
e) a városban működő sportszervezetek tevékenységének segítése
V.

A sporttevékenység finanszírozása

1. Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait
költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó
normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított
előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a
különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás.
2. Az önkormányzat a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokhoz a szükséges
önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg.
3. A önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg, a sportra fordítandó
összeget, melyet a határozat függeléke tartalmaz. A sportra fordítandó összeg
tartalmazza a sportcélú támogatásokat, valamint a sportlétesítmények működtetésének
költségeit.
4. Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az
intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények
fenntartásának, s működésének pénzügyi fedezetét.
5. A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet.
6. Az önkormányzati iskolai sportkörök működésének feltételeit a költségvetésből kell
biztosítania.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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függelék a 19/2014.(II. 13.) KT. számú határozathoz

Sportra fordítandó költségvetési összeg

Az önkormányzat 2014. évben a sportra az alábbi összegeket fordítja
sportegyesület támogatása

2.000 e Ft
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2.

Napirendi pont
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra‐fejlesztés, felújítás pályázat
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ez is már 2013 évben is benyújtottuk, kimondottan a tornaterem felújítására adnánk be
pályázatot, 100%‐os pályázat, ugyan azzal a tartalommal, ahogy tavaly is beadtuk,
tavaly nem nyert, bízom benne, hogy az idén sikeres lesz az elbírálás. Ismertetem a
határozati javaslatot:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy 4066
Tiszacsege, Fő u. 95 szám alatti Fekete István Általános Iskola tornatermének
felújítására, valamint az iskola udvarán többfunkciós teniszpálya kialakítása
céljából pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra‐fejlesztés, felújítás témakörében.
A fejlesztés bruttó összköltsége: 22.220.000‐ Ft.
A fejlesztés forrásösszetétele
 állami támogatás: 19.998.000‐ Ft
 saját forrás:
2.222.000‐ Ft.
2. A Képviselő‐testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
22.220.000‐ Ft összköltségű pályázathoz 2.222.000‐ Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Általános Iskola
tornatermének felújítására, valamint az iskola udvarán többfunkciós teniszpálya
kialakítása céljából pályázat benyújtását – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István,
Derzsényi János, Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
20/2014.(II. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy 4066
Tiszacsege, Fő u. 95 szám alatti Fekete István Általános Iskola tornatermének
felújítására, valamint az iskola udvarán többfunkciós teniszpálya kialakítása
céljából pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
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szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra‐fejlesztés, felújítás témakörében.
A fejlesztés bruttó összköltsége: 22.220.000‐ Ft.
A fejlesztés forrásösszetétele
 állami támogatás: 19.998.000‐ Ft
 saját forrás:
2.222.000‐ Ft.
2. A Képviselő‐testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
22.220.000‐ Ft összköltségű pályázathoz 2.222.000‐ Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Fekete István Általános Iskola
Sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programját 2014. évre vonatkozóan a
határozat mellékletében meghatározott tartalommal fogadja el.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Fekete István Általános Iskola
Sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programját – 4 fő igen szavazattal (dr.
Gadóczi István, Derzsényi János, Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

21/2014.(II. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Fekete István Általános Iskola
Sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programját 2014. évre vonatkozóan a
határozat mellékletében meghatározott tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Melléklet a 21/2014.(II. 13.) KT. számú határozathoz:
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTLÉTESÍTMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA
BEVEZETŐ
A sportélet fejlesztése és támogatása rengeteg pozitív hozadékkal bír egy város életében:
hozzájárul a tehetséggondozáshoz, erősíti a lokálpatriotizmust, jól felhasználható a
városmarketingnél, növeli a helyi vállalkozók bevételét és lehetőséget biztosít a szabadidő
hasznos eltöltésére.
A sporttal való nevelésnek felbecsülhetetlen jelentősége van az ember fizikai és mentális
fejlődésében: növeli az immunrendszer működését, jó hatással van a hormonháztartásra,
javítható vele a kondicionális és a koordinációs képességek, és a minőségi életet is
meghosszabbítja.
A SPORT HELYE SZEREPE
a sportnak helye, szerepe van ‐ az egészségmegőrzésben, a mozgáskultúra fejlesztésében, a
szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében, a közösségi magatartás kialakításában, a
személyiségformálásban, a példamutatásban. Ezek mind olyan jellemzői a testkultúrának,
melyet az adott körülmények között, lehetőségeink maximálás kihasználásával támogatnunk
kell.
AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATA
A települési sport hosszú távú fejlesztése, a sport‐szervezetekkel való együttműködés
biztosítása, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, működtetése.
A SPORTFEJLESZTÉSI TERV ALAPAELVEI
A sportfejlesztési terv alapvető célja
 a gyermekek, tanulók, fizikai állapotának javítása, fejlesztése, egészséges életmódra
nevelése
 sportbeli hagyományok ápolása,
 a szabadidő hasznos eltöltésének és szórakozási lehetőség biztosítása, a város összes
korosztályának.
Ehhez biztosítani kell
 szakemberek folyamatos tovább képzését,
 a megfelelő létesítményi feltételeket,
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 törekedni kell az iskolai testnevelés fejlesztésére
 támogatni kell a diáksport versenyek rendezését,
 gondoskodni kell az utánpótlás neveléséről.
Ezt erősíti meg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § amely meghatározza a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatit.
A SPORTFEJLESZÉTSI TERV CÉLKITŰZÉSEI
 az intézményi sport (iskolai, szabadidő és versenysport) minél szélesebb körű
elterjesztése
 az iskolai, óvodai tornatermek, tornaszobák állagának, felszereltségének javítása, a
létesítmények kihasználtságának növelése
 kerüljön felújításra legalább egy sportudvar
 figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni az iskolai sportkörök tevékenységét, működését a
hatékonyság érdekében,
 a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása a tornaterem és
sportlétesítmények biztosításával, szervezett sportprogramok szervezésével
 a sportegyesületek utánpótlás nevelésének elősegítése, támogatása.

ISKOLÁBAN FOLYÓ SPORTMUNKA
Helyzetelemzés:
Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport a sportmozgalom legfontosabb
területe. A 6 és 14, valamint a 18 év közötti évek a test fejlődése továbbá az élsportban
az utánpótlás nevelése szempontjából rendkívül fontos. Az iskolában folyik a testnevelés
tanítása, a tanórán kívüli diáksport, a szabadidősport. Az iskolai testnevelés személyi és
tárgyi feltételei biztosítottak, az úszásoktatás szervezése bonyolult, pénzigényes ezért
csak nyáron valósítható meg. Az iskolában folyó testnevelés órákra alapozva, ahhoz
kapcsolódva jött létre és működik a diáksport versenyrendszer, melynek szerves részét
képezik az iskolában működő iskolai sportkörök (fiú –és lány foci, kézilabda, kosárlabda,
atlétika) melynek alapvető feladatai:
- a tanórán kívüli szervezett iskolai sport
- a rendszeres testmozgás biztosítása, versenyre való felkészítés
- sítúrák, túrák stb. szervezése.
A tanulók teherbírásának, állóképességének megmérettetése a versenyszellem fejlesztését
az évente megrendezésre kerülő állóképesség felmérés biztosítja.
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Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése
 az iskola tornatermének és sportudvarának állagát, felszereltségét, a lehetőségek
figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni kell
 fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzettségi állapotának, állóképességének
ellenőrzésére, fejlesztésre,
 biztosítani, javítani kell a könnyített és a gyógytestnevelés feltételeit
 az iskolát még inkább érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre, a
versenyek szervezésére, hangsúlyozva a folyamatos felkészülés és megmérettetés
fontosságát
 törekednünk kell arra, hogy a mindennapos testnevelés keretében szervezett
délutáni sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban
vegyenek részt
 szükséges a szülők, tanárok, diákok, vezetők körében egy sportot népszerűsítő
tevékenység kidolgozása, mely változtatna a testnevelés szükségességének,
fontosságának megítélésén, az érintettek szemléletén
 nagyobb gondot kell fordítani a turisztikai sporttáborok szervezésére, a sportkínálat
szélesítésére
 a jelenleg működő versenyrendszer átgondolása esetleges bővítése
 a fokozott figyelemmel kell kísérni a pedagógiai programban megfogalmazott, a
sporttal kapcsolatos ‐ az egészséges életmód, a testnevelés, a tanórán kívüli diáksport
és a szabadidősport ‐ tervek megvalósítását.

TORNATEREM SPORTUDVAR FEJLESZTÉSE
Tervezni kell a létesítmény felújítását. Az intézmény épületének állapota a XXI. századi
nevelési‐oktatási elvárásoknak már nem felelt meg. A tornaterem mérete, az öltözők
kialakítása már sem az EU‐konform, sem az intézmény elvárásait nem elégíti ki.
1. Beruházással kapcsolatos tervek:
- tornaszertár (polcrendszer építése, padozat javítása)
- nagypályás mozgatható kosárpalánk beszerzése
- sportudvar létrehozása, a mind szélesebb körű szabadidős sportok bevezetéséhez
(tollaslabda, street‐ball, tenisz, speedminton, bocsa stb. )
- bitumenes pálya világításának kiépítése
- atlétikához távolugró, súlylökő infrastruktúra kiépítése
- rekortán futópálya
- a jelenlegi játszótér átalakítása több korosztály részére ügyességi, erőnléti és
készségfejlesztő eszközök beszerzésével, szabadtéri kondi park
- műfüves kispályás labdarúgó pálya kialakítása
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- mászófal kiépítése.
2. Fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tervek:
- tornaterem ablakainak cseréje, korszerű hő‐ és hangszigetelő nyílászárókra
- külső hőszigetelés, vakolás, ereszcsatornák felújítása
- öltözők, fürdők és a hozzá kapcsolódó mellékhelyiségek teljes körű felújítása,
korszerűsítése a mai igényeknek megfelelően
- öltöző ablakainak cseréje
- a beázások megszüntetése, tetőjavítás
- akadálymentesítés.
A fejlesztési terv a városi sportkoncepcióban illeszkedik, hogy minél több sportágban,
biztonságos környezetben a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében nyújthassunk
lehetőséget főként az iskoláskorú gyermekeknek, de a település lakói számára is.
Tiszacsege, 2014. február 10.

3.

Napirendi pont
Különfélék
a.) Egyebek

Bagdi Sándor alpolgármester:
A Jókai utcáról megkeresett két lakó, hogy a szemetes kocsi hétfőn elakadt, a
Kommunális Szolgáltatóval közösen kihúztuk, azóta nem tudnak az utcában közlekedni.
Kedden reggel kimentünk Oláh Lajossal, megmutattam, hogy miről lenne szó, azóta ez
ügyben nem történt érdemben semmi.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mit javasolsz?
Bagdi Sándor alpolgármester:
Fél méteres kátyú van, félig terepjáróval betudtam menni, de a lakók nem tudnak
bejárni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Három ilyen utca van, a Kismajorban két utca van, meg a Jókai utca, ami tényleg
indokolt.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Ózdon van kohósalak, a malomnál vannak betonlapjaink, és törmelék, azt alá meg
lehetne csinálni és rálehetne húzni, ez a javaslatom.

12 / 13

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. FEBRUÁR 13. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Szilágyi Sándor polgármester:
Holnap reggel 8 órára gyertek be, jó ismerősöm felajánlott 900 tonna kimondottan
útalap készítésére való anyagot, kedvező áron, papírt mutatott róla, hogy az ő
tulajdona, meg kellene néznünk holnap. A Török Bálint utat is meg kell nézni, hogy ott
is mit tudunk csinálni. Amit mondok, hogy útalapnak lett lehozva, úgy számoljunk vele,
hogy az iskolával szemben a parkolót is nagyon szeretném megcsináltatni, ezt meg
kellene vásárolni, addig míg nagyobb baj nincs az iskolánál. A megbeszélt összegért
megvásárolnánk. Behívatom a tulajdonost és megbeszéljük vele, hogy mennyiért adná.
Tőle eltudnánk hordani, nagyon kedvezményes áron adnák ide. Az a kérésem, hogy az
önkormányzat járjon jól vele. Azért kérem, hogy gyertek el, nehogy az legyen, hogy én
befolyásolom. Lényegesen kedvező, hogy fél áron megtudjuk vásárolni. A
költségvetésünk ez évi támogatása a tavalyihoz képest kevesebb lett, bízom benne,
hogy nagyon komoly igénnyel alátámasztva lehet ezen a költségvetésünkön állami
segítséggel segíteni, de jelen pillanatban az csak elviekben van.

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő‐testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.

K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő
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