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K6sztilt: 2022. fiprilis 20-iin (szerdiiLn) 17.00-6rakor tartoft Litdr Kcizsdg Onkormdnyzat
P6nztigyi, Gazdasrigi ds Teleptil6sfej leszt6si rendkiviili nyilt bizottsrigi tildsdn.

Jelen vannak:
LukAts Gabor Akos PB elnrrk
Auerbach J6nos PB tag
Dr. Gyurika Istv6n G6bor PB tag
Horv6thnd Ndmeth Erzsdbet PB tag
Kondics Istvdn PB tag
Osv6th 6rs PB tag
Meghivottak:
Varga Mih6ly, polgrirmester
Sz6nyegh Imre Gy6rgy alpolgirmester
Bencze Eva, jegyzo
Ndmethynd Brand Julia p6nziigyi csoportvezet6

Lukdts Gdbor i,kos a P6nziiwi. Gazdasrie i 6s Teleoiil6sfeileszt6si Bizotts6s elniike (a

tovdbbiakban: PB elntik)
Megnyitom az iildst. kdszdntdm a bizottsrig tagjait. Megrillapitom. hogy a 9 fci bizottsrigi tagb6l
6 f6 bizotts6gi tag jelen van, Balogh Lriszl6, Bogn6r Gycingyi, Zavada Csaba igazoltan van
16vo1, az tilds hatdrozatkdpes. Van-e hozzisz6lts, kiegdszitds a napirendi pontokat illet<jen?
Kdrem kdzfeltartissal szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetdrt
P6nztigyi, Gazdasiryi ds Telepiildsfej leszt6si Bizottsiig 6 igen szavazattal egyetdrt.

Napirendi pontok
1.) 6vodai j6tsz6udvar fejleszt6se trirgyri projekt megva16sitrisa
El5ad6: Varga Mih6ly polg6rmester

2.) Lit6r Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 48/2022. (III.17.) LKt.
batir ozat feliilvizs gilata
El<iad6: Varga Mihiily polgiirmester

NAPIREND TARGYALASA

1.) Ovodai jitsz6udvar fejleszt6se tdrgyI projekt megvakisitisa
El6ad6: Varga MihiiLly polg6rmester

u ts ribor Akos PB elniik
Az elso napirendi pont az vodai j ritsz6udvar fej lesadse Atadom a sz6t polg6rmester rimak
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Varga Mihtll Dolqdrmester
Pdr sz6val elmondom, egy6bkdnt mindenki megkapta az anyagot Kdrn'ink a Royal Kert- t6l
ajrinlatot, amit le is adott.

Luk6ts Gribor Akos PB elntik
Ez az 6vodai jitlsz6udvar fejleszt6se trirgyri napirendi pont
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Varsa Mihilv polsdrmester
Mi mrir elkezdtiik a munk6kat, hogy mer tdrtdnjen a faluba valami. sajnos m6g a m6dosit6s nem
jdtt meg. Az akn6t helyre tetttik, be van miir kcitve aviz. Aviz locsoliisra 6s iv6sra van bekdtve,
hogy ne kelljen az dnkormdnyzatnak szennyvizcsatoma dijat fizetni. Itt van az <issze g 5.417 .37 5

Ft, meg a 600.000 Ft, ami le van irwa, meg is tervezte az rllelo ds el is van vdgezve a munka
nagy r6sze. K6rtiink ajdnlatot fakiv6grissal kapcsolatba,6s azt mondta lombos, tereb6lyes fa,
most kell azt kiv6gni. Ennyi rdviden a hozzifizni val6m. Kinek van k6rddse?

Beneze Eva iewzd
Szeretn6k egy kis kieg6szit6t elmondani. Litdr Kdzsdg Onkormiinyzatrinak a Magyar Falu
Program 2020. keretdben meghirdetett ,,6vodai j6tsz6udvar ds k<izteriileti j6tsz6tdr fejlesztdse"
c(mri MFP-OJF 12020. k6dszimi.t pitly'zati kiirasra 2020.06.17. napon benytjtott pi,lyizata
4.992.382 Ft tfmogat6sban rdszesiilt a 202O.08.26. napon kelt Tiimogat6i Okiratot alapj6n. A
tiimogatott projekt az 6vodai jiitsz6udvar fejleszt6se, korszenisitdse keret6ben keritd sfehij itrist,

mezitl6bas 6sv6ny 6pitdsdt 6s projektelokdszitdsi tevdkenysdgeket tartalmaz.202l. okt6berdben
mriszaki tartalom vriltoziisbejelent6si kdrelmet adtunk be az irinyt6 hat6sdg fele. A jelenleg

hat6lyos tiimogat6i okirat alapjrin a projekt megval6sitiisi hatrirideje 2022.06.30. A mai napig
nem drkezett hivatalos hatrirido hosszabb(tisi engeddly. A Royal-Kert Kftt6l k6rtiink
riraj6nlatot, az 6vodai jittszoeszktizrjk projekt kivitelezdsrdre. Ha a hdten nem keriil al6ir6sra a

szerz6d6s, akkor a vrillalkoz6 nem tudja kivitelezni a beruhiizist, ds jelezte. hogy iiremelkedds
is viirhat6. A bizottsrignak ds a testiiletnek azt kell mdrlegelnie, ha a tartalmi m6dosit6st ds a

hat6ridS hosszabbit6st nem enged6lyezi az irinyito hat6s6g, akkor a kivitelezdst sajrlt
k6telezettsdg terhdre megval6 silla-e az rinkorm6nyzat.

Dr. Gvurika Istvrin Gibor PB t^p
Az egyik kdrddsem az lenne mikor indult el ez a piiyinat?

Bencze liva icgzfl
2020 . €v tavaszitn adtuk be ezl a piiy dzatot.

Dr. Gyurika Istv6n Gribor PB tas
Teh t,2020. tavasza, ds most 2022-ot irunk. Engem csak azdrt drdekel a dolog, mert most az

van, hogy rohanunk ds sietiink, ds nem tudjuk megvrimi azt, hogy az tilam mit v6laszol
merthogy a hatririd6 kdzeleg. De ez k6t dv. Nem nagyon drtem, hogy kdt dv alatt, hogy jutottunk
el most ide. Gyakorlatilag az a k6rd6s, hogy mi itt most kdpvisel6k merjtik azt mondani, hogy
igen, menjen a p6nz ds nagyon sztiksdges, hogy van rij jtit6k az 6vodiba, csak ne az legyen,
hogy t6mogatja az ember, ut6na meg azt mondjiik a korm6nyzat rdszdrol, hogy nem, hiszen nem
erre lett kdrve a p€nz. Az€rl a kdt 6v alatt euuthattunk volna oda, hogy ezt rdg le kellett volna
z6mi. Ha van egy ddnt6s, akkor nem iili,ink fdl dvet, hanem csindljuk.
A m6sik az lenne, midrt nem tudtuk eddig megval6sitani ezl a 2020-as piiydzatot, van egy

f66ll6sf polgrirmesteriink, akinek az a feladata, hogy az elnyert pitlyizatokat megval6sitsa.
Termiszetesen sziiks6g van rij j6tsz6eszk<iz6kre. Ha most ezt t6mogatjuk, ds vissza kell fizetni
az elnyert pttly|zati dsszeget, ds engem, mint k6pvisel6t a falu felel6ssdgre von, mit fogok
mondani mi6rt nem kertlt ez a piiybzat megval6sit6sra? Most egy hdten beliil kell arr6l
ddnteniiLnk, hogy v6llaljuk-e a projekt teljes k<ilts6gdt, ha nem kapjuk meg a m6dosit5sra
vonatkoz6 okiratot.

Lukrits Gibor Akos PB k
Ugy gondolom ennek a projektnek a megval6sit6si id6 hosszrisrig6val van gond, hol cstiszott ez

2

e1?



Osvdth 6rs PB tae
Biztos vagyok benne, hogy a mriszaki tartalmat nem tudjuk m6dositani, de az 6vodiinak
sztksdge lenne az rij j 6tsz6eszkciz6kre. Most k6nyszerhelyzetben vagyunk.

rika Istvin Gdbor PB ta
Jegyz6 asszony emlitette a d6tumokat. 2020 jrinius6ban jritt meg az eredm6ny, hogy
megnyerttik ezl 

^ 
pelzt, majd ut6na elind(tjuk a fejlesztdst. Ez mikor volt? Mert gyakorlatilag

2020. 6s 2021-ig mi tdrtdnt ebben a tdm6ban? Egy megnyert p 6ly Lzattal mi tdrtdnt? Szeretndm

lahi a dAtumot.

5z6nvesh Imre G o rg!' k6nvisel6
Jegyz6 asszony felsorolta miir a d6tumokat, az rajflnlalbek6r6seket

Bencze liva iecvzd
Volt egy napirendi pont tavaly augusztusban amikor a folyamatban levo p6lyrizatokr6l
beszdltiink. Itt az dsszes folyamatban levo p6lyrlzatr6l trirgyaltunk. Akkor mdg fgy szolt a
jogszabrlly, hogy ezeknek a piilyizatoknak meghosszabbitjiik a felhaszniil6si hataridejdt 2021.
december 31-ig. Majd kdzben rijra zhrt a rendszer, ds akkor lett egy lehet6s6g, hogy tjra
meghosszabbitott6k a felhaszn6l6st.

Lukdts Gribor Akos PB etniik
Nyertink egy prilyizaton, fogy az id6, olyan d<intdsi k€nyszerhelyzetbe keriiltink, aminek anyagi
vonzata is van. Az eltelt id<j hossza nem mindegy, a nyert timogatis idoszak5ban kivitelezheto
6r, illetve a mostani piaci 6rak miaft.

Dr. G urika Istvrin Gdbor PB ta
En ezt nem 6rtem, hogy mi tdrt6nt egy 6v ig a piiyiaafal,6s az <isszes piilyiizatunkkal ugyan ez

van, hogy van egy f66llisri polgriLrmester, akinek ezeket vinnie kellene. Azdrt f66l16sri. Be lehet
kdmi javaslatokat a testiilettol, de ha a polgiiLrmester az tigyvezeto, akkor nem kell iilni rajta 8-
10-12 h6napig, 6s akkorjdn egy ilyen helyzet.
Az elnyerds ds az els6 olyan helyzet amikor azt mondta polgrirmester tr, hogy elindul ez a
folyamat, ak6zdtt mennyi id6 telt el.

Dr. Gyurika Istvin Gdbor PB tas
Jegyzo asszonyt k6rdezem, pontosan mondja el az ajiinlatok k6r6s6nek idopontjait. 6s esdlyt lAt-

e arra, hogy megkapjuk az engeddly a m6dosit6sra.

Bencze Eva iecyzti
A pdlytuatikiirist kdvet6en 2020. augusztus 26-6n kaptuk meg a tiimogat6i okiratot. A projekt
fizikai befejez6se 2020. okt6ber 31. Kdrttink hatriridri m6dositrist, megkaptuk 2021 6prilis 30-

ra. 2020. okt6ber 15-6n mentek ki ajdnlat k6rdsek ndgy c6gnek. Erre a felhiv6sra egy ajrlnlat
sem 6rkezett. Ismdtelten aj6nlatokat k6rttink be 2021. janu6r 18-rln, h6rom cdgt6l. 6s ekkor sem

6rkezett aj6nlat. 2021. miircius6ban megint iiraj6nlatoka k6rtiink be, de erre sem 6rkezett ajinlat.
2021. marcius utan augusztus 23-6n volt a k<ivetkezo ajilnlat k6r6s. Az irhnyit6 hat6srig fele
2021. okt6ber 28-6n mriszaki tartalom m6dositilsi ig6ny adtunk be, amelyre mdg nem kaptunk

enged6lyt. Tdbbszrir kdrtiink informrlci6t, de mindig azl a viiaszl kapunk, hogy folyamatban

van, de a hatirid<it tartani kell. A m6rcius 17-i iildsen a kivitelezot a testiilet kiv6lasztotta, de

addig nem tudunk szerz<idni a vrillalkoz6val, amig meg nem kapjuk a m6dositrisi engeddly,



vagy felhatalmazest nem kapunk a testillett6l arra az esetre, ha vissza kell fizetni a piiydzati
dsszeget 6s ezt a tartaldk terhdre biztositjuk saj6t forr6sb6l.
Az eredeti pitlyinat rigy sz6lt, hogy 6vodai jritsz6udvar ds kdzertileti j6tsz6t6r fejlesztds a
m6dositott tevdkenys6gi cdl az eredeti pirlyizat tartalm6val dsszhangban 6.11. Az
dnkormAnyzatnak a Magyar Falu Programb6l megval6sitand6 cdloknril a pir1yizati kiirrisban ds

a megval6sitiisnril eltiir6s, hogy hrirom fliggetlen aj6nlatot kell beszerezni. A beszerz6sek
lebonyolitiisiival kapcsolatos eljrirrisrendr6l sz6l6 szabiiyzalunk alapj6n a nett6 h6rommilli6
forint feletti eljirrlsok esetdn, a kdpviselo testiilet az aj6nlat kdr6.

Kondics Istvrin l7:30 6rakor tfvozott, a p6nziigyi bizottsrig 5 f6vel hat6rozatk6pes.

Auerbach J{nos PB t^p
Azt kdrdezem van-e ennyi tartaldkunk?

Bencze Itva iesyz6
A kdltsdgvetdsi rendeletiinkben, ami jelenleg hat6lyos 50 165 383 Frban, ebb6l a hat6rozatok
alapjdn csdkken a tartal6k, de ett6l fliggetleniil kdzel negyvenmilli6 szabad lelhasznil6sri
tartaldkkal rendelkeziink.

Lukrits Gdbor Akos PB elntik
Van-e kdrd6s, hozzitszolirs. javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem szavazisra. ki az, aki
elfogad6sra javasolja Litdr Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel<i+estiilet fele, a Magyar Falu
Program 2020. keret6ben meghirdetett ,,Ovodai j6tsz6udvar 6s k6zteriileti jritsz6tdr fejlesztdse"
cimti MFP-OJF/2020. k6dszimt pitlyinati kiirisra 2O22.03.17. napon kiv6lasztott gazdas6gi

t6rsasiig k6zremiikdddsdvel jelenleg 5.413.375 Ft ellendben, amennyiben al6ir:Lsra kertil veltik
a v6llalkoz6si szerz6d6s 6s Litdr Krizs69 Onkorm6nyzata saj6t feleltiss6gre megkezdi a projekt
megval6sit6s6t, tekintettel arra, hogy a megval6sitand6 mriszaki tartalomra vonatkoz6an
trimogat6i j6vrihagy6s mindezidriig nem drkezett. Amennyiben nem hagyja j6vri a2021.10.28.
napon benyujtott v6ltoz6sbejelentdst a Tdmogat6, Lit6r Kiizsdg Onkormanyzatdnak saj6t

forrrisb6l a tartal6k terhdre kell biztositania a fedezetet.
Pdnz gyi, Gazdasdgi ds Telepill4sfejlesztdsi Bizoltsdg 5 igen szqvazottal elfogadja.

56 I 2022.(1V,20.) PB h at6rozat
A Pdnziigyi, Gazdas6gi ds Teleptil6sfej leszt6si Bizottsig 5 igen szavazat-tal elfogadrisra
javasolja Litdr Ktizs6g Ontorminyzata Kdpvisel<i-testtilet fele, a Magyar Falu Program 2020.
keretdben meghirdetett ,,Ovodai jritsz6udvar ds kcizteriileti jitszbt€r fejlesadse" cimti MFP-
OJF 12020. k6dszrimu pitlyi,zati kiirdsra 2022.03. 17. napon kivrilasztott gazdas{gi tarsasrig

Royal-Kert Kft. kdzremiik6d6s6vel jelenleg 5.413.37 5 Ft ellendben, amennyiben kertiljiin
al6ir6sra a v6llalkozisi szerzodes. Litdr Kdzsdg Onkormrinyzata sajiit fele16ssdgre megkezdi a
projekt megval6sit6srit, annak ellen6re, hogy a megval6sitand6 miiszaki tartalomra
vonatkoz6an tdmogat6i j 6vahagy6s mindezidriig nem drkezett. Amennyiben nem hagyjaj6vd a

2021.10.28. napon benyrijtott vriltozrisbejelent6st a T6mogat6, Litdr Kdzsdg
Onkormiinyzatdnak saj6t forr6sb6l a tartal6k terhdre biztositja a fedezetet.
Hat6ridS: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Lukrits Gribor Akos PB elnrik
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2.) Lit6r Kiizs69 6nkorm 6nyz ta K6pviselti-testiilet nek 1812022. (III.17.) LKt.
hatir ozat feliilvizsg6lata
Ekiad6: Varga Mihrily polg6rmester

Lukrits Grihor Akos PB elntik
A miisodik napirendi pont Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testt.iletdnek 4812022.

0II. 1 7.) LKt. hatdrozat feltilvizsg6lata.
A tAmogatottsAg tekintet6ben az volt az eredeti dcint6s, hogy amennyit az anyag timogat6sra
nyeriink 2.716.579 Ft, annyit tesz hozzit az lnkorminyzat is a 2021. 6vi kriltsdgvetdsben. A
bedrkezett ajrinlatok alapj6nj6val t6bb 6sszeget 5.000.000 Ft-ot kellett volna hozzii tenni, mint
a p6lyrizatban tervezett teUes megval6sit6s 6nrdsze. Amit a prilyrizatban v6llaltunk azt teljesiteni
kell, ha kevesebb foly6m6tert val6situnk meg, aktor a pf-lyi,zati dsszeget is arinyosan
cs6kkenteni fogi6k. Akkor arr6l ddntdttiink, hogy a Magyar Falu Program keretdnben elnyert
2.716.579Ftvisszafizet6s6t, a kivitelezds teljes mriszaki tartalmenak megval6sit6s6t fon6shiriny
miatt 6s a Templom utcai jdrda feltjit6srit ritgondolva a mtiszaki ellen<irrel egyeztetve tjra
vizsgillni.
Van-e ehhez a napirendi ponthoz sz6beli kiegdszftds?

Varea Mih{ly pols6rmester
En azdrt itt nem tdtlenkedtem, mint egyesek. Az ebben a hatiirozatban meghozott dOnt6s szerinti
pdtyizati osszeg 2.716.579 Ft nem lett visszautalva a Magyar Altamkincstrimak, kdrem a

testiiletet vizsg6lja feltil. Felkerestem kivitelez<iket 6s a mell6kelt kriltsdgvet6si <isszesit6 szerint
8,3 milli6 forintb6l meg lehetne val6sitani, amelyb6l az any ag 2,7 milli6 forint a kivitelezdsi
munka 5,3 milli6 forintba kertilne. Azdrt ez elfogadhat6bb ajrinlat.

Dr. Gvurika Istvin G:ibor PB tap

Emlitette polgilrmester rir, hogy sokat dogo zolt dzon, hogy jobb aj6nlatot szerezzen,6s tdnyleg
a legut6bbi iildsnek megfelel<ien ez jobb ajdnlat. Az lenne a kdrddsem, ha m6r az id<it mondta
polg6rmester ur, hogy nem tdtlenkedett, hogy ez megint egy 2021. augusztusiiban elnyert
piiyinat. Az 6pit6 ipari 6rak drasztikusan emelkedtek. Mi tdrt6nt az6ta? Mi6rt nem tudtuk volna
ezt ekibb elinditani?
Folyamatos az dpit6iparban az iremelkedds. Az el6terjesZds alapj6n a projekt megval6sit6si
hat6rideje 2022.04.30. Jelen pillanatban azt liiom, hogy tiz napunk van ana, hogy a litrdii
megval6sitsuk, ha visszavonjuk a hat{rozatot.

Bencze fva iec!'25
Ha a testtilet viss zavoila ahatirozatot, akkor a holnapi napon irunk egy k6relmet a felhaszn6l6si
hatarid6 meghosszabbit6s6ra a Magyar Allamkincst6mak. A t6mogat6i okirat szerint lehet<is69

van a hatdrid6 meghosszabbitiis6ra a tiimogat6i okirat hat6lyba l6p6s6tol sz6mitott tizennyolc
h6napig, azaz 2023. jantirig.

Lukrits Gdbor Akos PB elntik
A megkapott k<iltsdgvetdsben letok tdbb hibet is. Egy kdbm6ter NZ2l5 6gazo ztzaldkot neft6
3.800Ft -6rt nem lehet venni sehol. Tal6n tonna erban. M45 dolomit zuzaldkot nett6 280Ft/m3.
Ennek m3-e 4.000Ft. A CKT iir6ban nincs fuvarkdltsdg. L6tom a napi 6rakat, ennyidrt biztosan
nem fogjuk megvenni. A v6ge az lesz, hogy nem jcin ki a megszavazott 6sszegb6l, ds hozziLkell
tenni a tartaldkb6l. Hol lesz ennek a v6gdsszege? A villlalkoz6val fix tisszegre szerz6diink, de

a trizdppel nem tudunk szerz6dni. ds nem tudjuk kontroll6lni az 6rakat.
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Dr. Gvurika Istvr{n G6bor PB tag
K6rdezndm honnan vannak ezek a megddbbent6 iirak?

Varsa Mih6ly polgdrmester
Ezekel az 6rakat a GNF BAU 2000. Kft. adta meg.

Auerbach Jinos PB tas
Ha ezeket az rakat adta meg a cdg, akkor ezek az 6rak nem val6sak. Ebbe szerintem ne
kezdjtink bele. Elinditjuk a projektet, 6s kcizben a tijrzdp azt mondja iremelkedds volt, nem
tudjrik ezeken az irakon adni az any agot.

Lukdts G{bor Akos PB elntik
K6s<i, ha a kcivetkez6 iildsen a jcivri hdten d6ntii,r:k errol 6s pontositsuk az iirakat. Ha hatririd6
m6dosit6st k6riink, visszamondhatjuk- m6g a projektet?

Bencze liva iegyz6
A hatirid<i m6dosit6s engeddlyezdse ut6n l6tjuk meg, hogy milyen lehet6s6geink vannak. En
k6m6m, hogy a hivatal kdszitse el6 a sztiksdges dokumentumot, polgrirmester kapjon
felhatalmaz6st a hat6rido hosszabbit6s cdljrib6l.

Lukits Gdbor Akos PB elniik
Amig nem 6rkezik meg a m6dositott t6mogat6i okirat, addig nem szabad elinditani m6g az

anyag beszerzdsdt sem. Van-e kdrd6s, hozz6sz6l6s, javaslat? Mivel nincs, ez6rt felteszem
szavazAsra, ki az. aki elfogadiisra javasolja Liter Kiizsdg Onkormrinyzata K6pviselo-testtilet
fele,4812022(11.17.) Lkt. hatdrozatot a Templom utcai jiirda felirjitris6t, a Magyar Falu Program
keret6nben elnyert 2.716.579 Ft visszafizeti, forrrishi6ny miatt 6s a Templom utcai jrirda
felfjitisrit iitgondolva a mriszaki ellen<irrel egyeztetve tijra vizsgdlja."
az al6bbiak szerint m6dositja:
Litdr Kdzsdg Onkormrinyzatinak Kdpviselo-testiilete a Magyar Falu Program keretdnben
elnyert 2.716.579 Ft-ot nem kiv6nja visszafizetni, hanem kezdemdryezi a hat6rid<i
meghosszabbitrisiit a T6mogat6i Okirat hat6lybal6p6sdt6l sz6mitott l8 h6napig. Megbizza a
polgiirmestert a sztiksdges int6zked6sek megt6tel6vel.
Pdnziigti, Gazdasdgi 6s Telepillisfejlesztdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadia.

57t2022.( IV.20.) PB hatdrozat
A P6nziigyi, Gazdasrigi 6s Telepi.ildsfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazalta| elfogadrisra
javasolja Lit6r Ktizs6g Onkorm6nyzata Kdpvise16{estillet fele, 48/2022(11.1'7 .) Lkt. hatarozatot
a Templom utcai jArda felujit6sit. a Magyar Falu Program keret6nben elnyert 2.716.579 Ft
visszafizeti, forr6shi6ny miatt 6s a Templom utcai jrlrda feltjit6s6t 6tgondolva a mriszaki
ellen<irrel egyeztetve tjra vizsg6lja."
M al bbiak szerint m6dositja:
Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzatrinak Kdpvisel<i-testtilete a Magyar Falu Program keret6nben
elnyert 2.716.579 Ft-ot nem kivrinja visszafizetni, hanem kezdem5nyezi a hatrirido

6

Osvith 6rs PB tae
Nekem tovdbbra is az a legnagyobb probl6m6m, hogy a Templom utcai jirda fehijitis6hoz
jelentris krizel 10-12 milli6 saj6t fon6st kellene hozzri tenni. Ebben az esetben a beterjesztett
8,3 milli6 forintn6l is az elnyert p|lybzati ariny 30-70%o az ariry. Szilmomra maximum 50-
50Yo az elfogadhat6.



meghosszabbitaset a Tamogat6i Okirat hatrilybaldp6sdt<il szrimitott 18 h6napig. Megbizza a

polgiirmestert a sziiksdges int6zked6sek megt6tel6vel.
Hatdrid<i: azonnal
Felel6s: Varga Mih6ly polg6rmester

Lukdts G6bor Akos PB eln<ik

Lukdts Gibor Akos PB elntik
Megk6rdezem van-e valakinek egyeb hozzitszbl6sa, kieg6szit6se, ha nincs tdbb
nyilt bizottsigi

L Akos Dr. Istviin G6bor
bizotts6gi elntik bizottsagi tag

0eu.--
Bencze Eva
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