
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-
én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:            Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Szegi János képviselő,
Simon László képviselő,
Eitner József képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő. (6 fő)

A meghívottakból jelen van:
Dr.Szabó Tímea jegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs,
Zsifkovits Szilvia védőnő, Molnár Júlia könyvtáros.

Kondor  Géza  polgármester:  tisztelettel  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen  megjelent
képviselő urakat, jegyző asszonyt, pénzügyi munkatársat és a két meghívott előadót Zsifkovits
Szilvia védőnőt és Molnár Júlia könyvtárost. A mai testületi ülés egyben ennek a testületnek
az utolsó ülése is lesz. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő
képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi
pontokon  kívül  javasolja  megtárgyalni  az  Országos  Mosoly  Egyesület  anyagi  támogatás
kérelmét, melyet az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság ülésén már tárgyalt.
Előterjeszti a képviselő-testületi ülés javasolt napirendi pontjait.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  elfogadja  a  napirendi  pontokat  és  azok  alábbi  sorrendben  történő
megtárgyalását:

Napirend

1.) A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2.) A gazdálkodás 2014 első félévi helyzetéről szóló tájékoztató.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5.) Tájékoztató a védőnői szolgálat tevékenységéről.
Előterjesztő: Zsifkovits Szilvia védőnő

6.) Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről.
Előterjesztő: Molnár Júlia könyvtáros



7.) Mosolyért Országos Egyesület anyagi támogatás kérelme.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról,  a két ülés
között történt eseményekről, valamint a polgármester és a bizottság elnökének a két ülés
közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  szóbeli  kiegészítés.  Az  óvoda  felújításával  kapcsolatban
elmondja, hogy a rossz időjárás ellenére kb. egy héttel az óvoda nyitása után, de az óvoda
nyitását  nem késleltetve,  az óvoda hőszigetelése,  külső burkolása,  nyílászáró  cserék,  fűtés
korszerűsítése  elkészült  és  a  műszaki  átadás-átvétel  megtörtént.  Az  iskola  tornaterem
átalakítási munkái közül azok, amelyek nem kötöttek építési engedélyhez, szintén elkészültek
és az építési engedély pedig pénteken kiadásra került. Az iskolaigazgatóval történt egyeztetés
alapján nagyon rövid időn belül beépítésre kerülnek az ajtók. A következő rendezvény már a
tornateremben megtartható, amivel eleget tesznek a katasztrófavédelmi előírásoknak. Köszöni
a  képviselő  uraknak  az  ügyben  végzett  munkáját.  Elmondja,  a  nemzetközi  kapcsolataik
javulófélben  vannak,  július  hónapban  a  Villa  Filip  Napokon  az  erdélyi  Rév  település
küldöttsége vendége volt Révfülöpnek és augusztus 9-én az önkormányzat is egy delegációval
viszonozta látogatásukat, ahol Eitner József elnök úr kifejezte azon reményét, hogy mielőbb
testvértelepülési szinten tudják ezeket a kapcsolatokat mélyíteni. Ezt az ottani Bihari Napló is
megírta amelyből, egy példányt megküldtek részünkre. Köszönik, és bíznak benne, hogy ezek
a  kapcsolatok  rövid  időn  belül  a  lakosság  számára  közvetlen  kapcsolattá  fog  szélesedni.
Ennyiben szerette volna szóban kiegészíteni a jelentést.
Eitner József  Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke: elmondja,  a bizottság
augusztus 26-i zárt ülésén az alábbi átruházott hatáskörben hozott határozatot: egy fő részére
10.000 Ft önkormányzati segélyt állapított meg, egy fő két kiskorú gyermeke részére 50.000
Ft  segély  erejéig  átvállalta  a  gyermekétkeztetési  térítési  díj  fizetését  szeptember  1-től.  A
szeptember  11-i  zárt  ülésén,   2  fő részére  20.000 Ft  önkormányzati  segélyt,  1  fő részére
26.000 Ft önkormányzati segélyt tűzifavásárlásra,  és 1 fő részére 30.000 Ft önkormányzati
segélyt állapított meg. 
Kondor  Géza  polgármester:  aki  a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  jelentést  a
kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

114/2015. (IX.15.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű
képviselő-testületi határozatokról szóló jelentést a kiegészítéssel együtt elfogadja.



1.)A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Dr. Szabó Tímea jegyző asszonyt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Szabó Tímea jegyző:   elmondja,  a költségvetés megalkotását  követően szükség lehet
előirányzatoknak  az  átcsoportosítására  és  ezzel  kapcsolatban  az  államháztartásról  szóló
törvény  úgy  rendelkezik,  hogy  negyedévente,   az  első  negyedév  kivételével,  ezeknek  az
átcsoportosításoknak az átvezetésére kell a költségvetési rendeletet módosítani. 
Kondor  Géza  polgármester:  megkérdezi  Bíró  Istvánné  pénzügyi  főmunkatársat,  hogy
kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: elmondja, most a második féléves költségvetést tárgyalják, ami
igazából június 30-ával bezárult. Ez azt jelenti, hogy itt még a bevételek nem jelentkeztek,
illetve a kiadások jelentős  része az elvégzett  beruházások után még kifizetve  nem lett.  A
következő  háromnegyed  éves  már  a  nyári  kiadások  zömét  tartalmazni  fogja.  Kéri  a
bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  a  bizottság
megtárgyalta  a  napirendi  pontot,  olyan  pénzügyi  átcsoportosításokról  van  szó,  ami  a
működéshez  elengedhetetlen,  a  bizottság  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a
rendelettervezetet.

Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kondor Géza polgármester: megkérdezi kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Gáza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja a

10/2014. (IX.23.) rendelete

A 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete   
módosításáról.

2.)A gazdálkodás 2014 első félévi helyzetéről szóló tájékoztató.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  megkérdezi  az  előterjesztőt,  hogy  kívánja-e  szóban
kiegészíteni?
Bíró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  elmondja  a  bizottság
megtárgyalta  a  napirendet,  az  első  félévi  gazdálkodás  időarányosan  teljesült,  a  bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót.



Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  gazdálkodás  2014  első  félévi  helyzetéről  szóló
tájékoztatót.
Kondor Géza polgármester: megkérdezi, kinek van kérdése észrevétele az előterjesztéssel
kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

115/2014. (IX.15.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

3.)Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a Szociális Szolgálatot, 2014 január 1-től a Tapolcai
Kistérség keretében látják el, minden év végéig a zárszámadást el kell fogadni a képviselő-
testületnek.  2013.  december  31-én  még  a  Révfülöpi  szolgálat  keretében  működött  ez  a
tevékenység,  ezért  még  ezt  el  kell  fogadni.  Megkérdezi  Bíró  Istvánné  pénzügyi
főmunkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: köszöni, nem kívánja kiegészíteni. 
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a beszámoló részletes és
alapos, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.

Kondor Géza polgármester: kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

116/2014. (IX.15.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöpi  Szociális
Szolgálat 2013 évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

4.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



Kondor Géza polgármester: felkéri az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnökét,
hogy néhány szóban ismertesse az előterjesztést és ismertesse a bizottság véleményét.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:elmondja,   több  éve
támogatja  már  az  önkormányzat  ezt  formát,  szeretnék,  ha  minél  több  fiatal  élne  ezzel  a
lehetőséggel és sikerülne nekik a tanulmányaikhoz ily módon is anyagi segítséghez jutni. A
bizottság  egyhangúlag  javasolja  az  elfogadását  és  kérik,  hogy  minél  több  egyetemista,
főiskolás fiatal éljen a lehetőséggel.
Kondor Géza polgármester: kinek van kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja  két  határozatot  kell  elfogadni  a  testületnek  egyrészt
döntenek arról, hogy csatlakoznak és a pályázati kiírást is jóvá kell hagyni, mert azt október
3-ig ki kell írni, addig már tervezett ülés nem várható.

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  csatlakozással,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

117/2014. (IX.15.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  elhatározza,  hogy  csatlakozik  a  hátrányos
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

Kijelenti,  hogy  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2015.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési  Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat
aláírására és felkéri,  hogy azt az Emberi  Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje
meg. 

Felelős:    Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. október 1.

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  tavalyival  megegyező
feltétel rendszert, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:



118/2014. (IX.15.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős:    Kondor Géza  polgármester
Határidő: 2014. október 4. 

5.)Tájékoztató a védőnői szolgálat tevékenységéről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: részletes és precíz anyagot kaptak. Megkérdezi az előterjesztőt
kívánja-e szóban kiegészíteni az anyagot?
Zsifkovits Szilvia védőnő: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság megtárgyalta
az anyagot, egy nagyon alapos beszámolót készített a védőnő. A bizottság véleménye az volt,
hogy rengeteg olyan tevékenységet tartalmaz ez a beszámoló, ami nem is tartozik szorosan az
ő munkaköri  leírásához.  Rengeteg olyan kirándulás és egyéb program van, ami egy plusz
tevékenység. A bizottság csak köszönetét tudja kifejezni a védőnőnek ezért a munkájáért és
elfogadásra javasolja egyhangúlag a tájékoztató elfogadását.
Kondor Géza polgármester: megkérdeni kinek van kérdése, észrevétele?
Szegi  János Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság Elnöke:  kérdése a
védőnő felé, szeretett volna-e a beszámolóban olyant írni, ami igazából nem teljesült és nem
írta bele? Amit tavaly kért,  minden teljesült?
Zsifkovits  Szilvia  védőnő:  elmondja,  ilyen  nem  volt,  az  önkormányzat  maximálisan
támogatja a munkáját.
Kondor  Géza  polgármester:  csatlakozik  elnök  úrhoz,  megköszöni  a  védőnői  szolgálat
lelkiismeretes,  nagyon sokoldalú mindenre kiterjedő munkáját és a jövőben is további sok
sikert kíván. Aki a védőnői beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

119/2014. (IX.15.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Védőnői  Szolgálat
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadja.

6.)Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  a  könyvtáros  részletes  beszámolót  készített,  megkérdezi  az
előterjesztőt kívánja-e szóban kiegészíteni az anyagot.
Molnár Júlia könyvtáros: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság véleménye
hasonló, mint az előző beszámolónál. A bizottság örömmel vette tudomásul a beszámoló azon
pontjait, hogy a könyvtár látogatók száma nem csökkent, sőt még emelkedés is van, a napi



forgalom  augusztusban  meghaladja  közel  a  30  főt.  Örülnek,  hogy  a  könyvtár  működése
zavartalan. A beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolják és gratulálnak hozzá.
Kondor Géza  polgármester:  csatlakozik  az  elnök úr  álláspontjához.  Kinek van kérdése,
észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: Molnár Juliának további sikeres munkát kíván, az egész testület
nevében gratulál a tevékenységhez. Aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

120/2014. (IX.15.)Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi könyvtári ellátásról,
a  könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja.

7.)Mosolyért Országos Egyesület anyagi támogatás kérelme.
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja  a  szociális  bizottság  tárgyalta  ülésén.  Elmondja,
elkóborolt  gyermekek,  idősek,  betegek,  földrengés,  romok  alá  rekedtek  felkutatásával
foglalkozik ez az egyesület,  Herenden van a székhelye. 300.000 Ft + Áfa értékű mentetési
technikai eszköznek a megvásárlásához kértek támogatást. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottság vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  úgy
véleményezte ezt a kérelmet, hogy amennyiben megvásárolják ezt az eszközt és bemutatják a
számlát, akkor javasolja a bizottság a testületnek az anyagi támogatást. Előre nem célszerű
támogatni, mert nem tudják, hogy az a pénz hova menne. Jártak már így előző támogatási
kérelmeknél,  hogy megszavaztak  összeget  és  nem tudták,  hogy  hova  ment  az  összeg.  A
bizottság  véleménye  az,  hogy támogassák,  de  miután  a  számlát  leteszik,  hogy az eszközt
megvásárolták. 
Kondor  Géza  polgármester:  annyival  még  pontosítaná,  jegyző  asszonnyal  történt
konzultáció után, hogy ma itt most egy szándéknyilatkozatot tudnak hozni, hogy támogatni
kívánják vagy nem. Amennyiben támogatni kívánják, úgy a jegyző asszonnyal egy levélben
elküldik  azokat  a  nyomtatványokat,  amelyek  ehhez  a  pénzátadáshoz  kellenek.  Amikor  a
támogatási  kérelmet  elküldik  az  önkormányzatnak,  akkor  tudják  majd  ezt  a  döntésüket
megerősíteni.  Nemes célról  van szó, maximálisan támogatja ezt a 10.000 Ft-os összeggel,
amennyiben megvásárolták,  utólag finanszírozzák.  Mégy egy ülést  valószínű kell  tartani  a
választások  előtt,  addigra  ha  megérkezik  ez  a  kérelem,  akkor  fogják  tudni  a
szándéknyilatkozatot  megerősíteni.  Kérdés,  észrevétel  ezzel  a  10.000  Ft-os  támogatással
kapcsolatban van-e? Annyit  elmond, itt  most tétet  emelni nem látja értelmét,  mert ezzel a
kéréssel nyilván a megyében sokakat megkerestek. A 10.000 Ft-ot támogatja.

Kérdés, észrevétel  nem hangzott el.



Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  a  szándéknyilatkozattal,  hogy  amennyiben  a
szükséges nyomtatványokat megkapják, akkor ezt támogatni tudják és a következő testületi
ülésen ezt a döntésüket meg is fogják erősíteni,  hogy az összeg fizethető legyen a számla
bemutatása  után.  Aki  ezzel  a  feltétellel  a  szándéknyilatkozatot  elfogadja,  kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

121/2014. (IX.15.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát,
hogy  támogatni  kívánja  a  Mosolyért  Országos  Egyesület  (Herend)
eszközvásárlási  kérelmet,   10.000  Ft  összegben,  amennyiben  az  egyesület  a
részére  megküldött  támogatási  kérelmet,  illetve  annak  mellékleteit  kitöltve
visszajuttatja  az  önkormányzat  részére  és  az  eszközvásárlásról  a  számlát
bemutatja.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,   a  szükséges  nyomtatványok  egyesület
részére történő megküldésére.
Felelős: Dr.Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2014. szeptember 19.

Kondor  Géza  polgármester:  a  napirendek  végére  értek.  Ezúton  is  gratulál  Papp  Zoltán
úrnak, aki az „Év Főépítésze” címet megkapta. Papp Zoltán úr a gazdasági bizottság külsős
tagjaként  jelentős  segítséget  nyújtott  az  önkormányzatnak  is,  büszkék  érdemeire.  Szívből
gratulálnak.  A  képviselő-testületnek  megköszöni  az  elmúlt  másfél,  két  évben  végzett
innovatív  és  lelkes  munkáját.  Az  eredmények  az  ő  munkájukat  tükrözik.  Megköszöni  a
bizalmat és kívánja azt, hogy a 2014 október 12-i választásokon legalább ennyire aktív és
innovatív képviselő-testülettel tudják ezt a megkezdett munkát folytatni.
Megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 16.22 órakor berekeszti.

Kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
Polgármester Jegyző


