Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Szám: 128-15/2011.

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16. napján 17 órakor
megtartott rendkívüli testületi üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva polgármester
Pintér József - alpolgármester
Bors István- képviselő
Kalló János - képviselő
Olaszyné Fülöp Anita - jegyző

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a Jegyző Asszonyt és Csigóné Mikó Anita pénzügyi
főelőadót.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.
A nyílt ülés napirendi pontjai közé javaslom felvenni az alábbi témában tárgyalandó napirendi pontokat:
- Az árvíztározó építése tárgyban benyújtott pályázat kapcsán hiánypótlás érkezett. A korábban
meghozott döntést ki kell egészíteni az érintett ingatlanok helyrajzi számával.
- Az új lakópark vonatkozásában utcaelnevezés
- A buszok új, éjszakai parkolóhelyének meghatározása
- A szociális étkezésre vonatkozó Szakmai Program módosítása
- A sportöltöző villamos ellátásának hálózatfejlesztése
- Döntés a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társaságon belüli Közös Energia-beszerzésről
Az 5. napirendi pontnál kerül elfogadásra a szabályzat, majd ezt követően elbírálásra kerülnek a benyújtott
pályázatok. E döntést a testület zárt ülés során tárgyalja.
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta.

Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Meghívottként jelent van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi főelőadó
2. Napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Meghívottként jelen van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi főelőadó
3. Napirendi pont
2012. évi belső ellenőrzési terv megismerése és elfogadása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
4. Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő csatornák fenntartására felhasználható
összeg felhasználási helyének meghatározása.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
5. Napirendi pont
Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a. : (99) 536-053, Fax: (99) 536-057, E-mail: nagylozs@externet.hu

8

2

6. Napirendi pont
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók.
- Az árvíztározó építése tárgyban benyújtott pályázat
- Az új lakópark vonatkozásában utcaelnevezés
- A buszok új, éjszakai parkolóhelyének meghatározása
- A szociális étkezésre vonatkozó Szakmai Program módosítása
- A sportöltöző villamos ellátásának hálózatfejlesztése
- Döntés a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társaságon belüli Közös Energia-beszerzésről
- Fakivágás és értékesítés vállalkozóval a Hegykő határánál található út és árok kb. 800 m hosszú
szakaszán
- Idősek Napja 2011. november 13.
- Niederfüllbachi testvértelepülés küldöttségének érkezése és Adventváró Ünnepély
Előadó: Tóthné Szigeti Éva -polgármester
Zárt ülés:
7. Napirendi pont
Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
8. Napirendi pont
Az önkormányzattól 2008. évben vásárolt, beépítésre került ingatlanon lévő elidegenítési tilalom – határidő
lejárta előtt – törlése iránti kérelem.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
9. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző

1. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
Tóthné Szigeti Éva: Csigóné Mikó Anita pénzügyi főelőadónk elkészítette a beszámolót. Az anyag pontos és
áttekinthető. Kérem, hogy mondják el észrevételeiket.
Kalló János: A falunapra fordított több mint 500 000 Ft –ot soknak tartom. Véleményem szerint takarékosabb
falunapot kell tartani. Két napban vagy esetleg egy nap is elég lenne.
Bors István: A korábbi években a falunap szervezése előtt és azt követően is beszélt a testület arról, hogy milyen
program lesz, illetve kiértékeltük a megvalósítását a rendezvényt követő testületi ülésen. Javaslom, hogy ez a
jövőben így történjen.
Tóthné Szigeti Éva: A Falunapi tervezett programokról beszéltünk már májusban és együtt döntöttünk a molinók
készíttetéséről is. Köszönöm, ahogy rendezvény után is megköszöntem Bors Istvánnak, hogy megszervezte a
főzőversenyt és Hegyi Istvánnak, hogy megnyitotta a Pipacs Fesztivált és a kiállítást. A rendezvény után
beszámoló készült a kapott támogatás elszámolásához. Mivel Önök csak most kérdeznek a Fesztivál
tapasztalatairól, most válaszolok kérdéseikre. A költségek jelentős részét tette ki az alapanyagok megvásárlása a
főzéshez (170 000 Ft), illetve a szerzői jogdíj kifizetése (67. 000 Ft), továbbá a zenekar díja (78,750 Ft), vagyis
összesen 315.750 Ft. Több beruházás is volt az idei évben, ami nem egy évre szóló, vagyis az elkövetkezendő
években is használható: a sátorponyva rögzítéséhez vasanyagot és köteleket vásároltunk (15.285 Ft), molinókat
készíttettünk (65.138 Ft) és vándorkupákat ajándékoztunk a sportversenyeknél. Az önkormányzat ezen felül
csupán három fizetett programot adott a falunaphoz: ugrálóvárat és trambulint a gyerekeknek (30.000 Ft),
humoristát (50.000 Ft) és egy költőnő előadását (30.000 Ft). Vagyis a jogdíj kivételével (ami valóban kevesebb
egy napos rendezvény esetén) minden költség felmerül majd jövőre is, akár egy, akár többnapos a rendezvény.
Csökkentést báli belépődíj szedésével, vagy az étel árusításával érhetnénk el, mert legalább egy „sztárműsorra”
számít a falu lakossága, ami legalább 100.000 Ft.
Most, hogy a három napot több, mint 20 programmal tudtuk megtölteni nem kis mértékben az egyesületek és
intézményeink érdeme. Vagyis legyünk büszkék a három napos falunapra!
Azt a nem elhanyagolható tényt is meg kell említenem, hogy a Hungarowind Kft –től 350 000 Ft támogatást
kapott az önkormányzatunk direkt e rendezvény lebonyolítására.
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Hogy költségek csökkenjenek, kérem a Képviselő urakat, hogy jövőre segítsenek takarékosabban megszervezni
a Falunapot.
Bors István: Vadásztársaság által felajánlott vadhús is csökkentené a költségeket.
Tóthné Szigeti Éva: Kérem, segítsen a jövő évben ez ügyben, mivel nekem semmilyen kapcsolatom nincs a
Vadásztársasággal.
Kalló János: Az Üdvözlőtáblákat is sokallom és nem értem minek kellettek.
Tóthné Szigeti Éva: Mutattam Önöknek a terveket és elmondtam, hogy egy ilyen, nem főút mellett elhelyezkedő
településen a turizmus az egyik jövőbeli lehetősége Nagylózsnak. Ehhez azonban olyan látnivalók szükségesek,
amelyek csak itt vannak, mint pl. a Szent István kápolna. Az üdvözlőtáblák nemcsak köszöntik az ideérkezőket,
de kíváncsiságot keltenek a falu iránt, hiszen ilyen táblák csak itt vannak.
A vitatott összeg a faanyag, a festék, a lábazat elkészítése és az üzemanyag díja, vagyis a minimális költség.
Olaszyné Fülöp Anita: A képviselő-testületi ülések 2012. évi Munkatervének elfogadása a decemberi ülés
napirendi pontja lesz. Az elhangzott javaslat alapján az áprilisi és a júliusi ülések napirendi pontja közt
szerepeltetni fogom a tervezetben a falunap szervezését illetve értékelését.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
104/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2011. évi III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

2. napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Tóthné Szigeti Éva: Kérem a T. Képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket.
Olaszyné Fülöp Anita: Az elkészült koncepció feltételezi, hogy az árvíztározó pályázatunk sikeres lesz,
beépítésre került a 2012. évi költségek közé a pályázat önrésze. A pályázat eredményéről a 2012. évi
költségvetési rendelet meghozataláig már értesítést kapunk. Eredménytelenség esetén a koncepciótól eltérően
kell majd megalkotni a rendeletet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
105/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját
megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

3. napirendi pont
2012. évi belső ellenőrzési terv megismerése és elfogadása
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Tóthné Szigeti Éva: Javaslom, hogy a részletes írásos előterjesztésben foglaltak szerint a testület fogadja el a
terveket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
106/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nagylózs Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési
Tervét, valamint az önkormányzat 2012. évi Belső Ellenőrzési
Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron Megyei Jogú
Város Ellenőrzési Csoportját tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző

4. napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő csatornák fenntartására felhasználható
összeg felhasználási helyének meghatározása
Tóthné Szigeti Éva: Kérem, hogy az írásos előterjesztésben foglaltak szerint tegyenek javaslatot arra, hogy az
önkormányzat részére rendelkezésre álló összeg milyen módon kerüljön felhasználásra.
A képviselő-testület a kérdést megtárgyalta és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
107/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy
dönt, hogy a közcélú csatornák fenntartására és védekezési
tartalékra rendelkezésére álló összeget jelenleg nem használja
fel, a jövő évre tartalékoltatja.
Megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a Kapuvári Vizitársulatot értesítse.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
108/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 2012. évi pályázati fordulóra vonatkozó
szabályzatot elfogadja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók
a.) Az árvíztározó építése tárgyban benyújtott pályázat

Olaszyné Fülöp Anita: Az „árvíztározó” pályázat kapcsán hiánypótlás érkezett, ennek okán szükséges a
testületnek korábban hozottdöntését kiegészíteni az érintett ingatlanok helyrajzi számával.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

109/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a NyDOP-4.1.1.B-11. jelölésű, Helyi és
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója
tárgyban, Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi
csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése c. pályázatát
benyújtja.
A pályázat költségvetése:
115. 600 000 Ft
Támogatási arány:
85 %
A pályázat önrészét Nagylózs Község Önkormányzata
- 17. 340 000 Ft összegben a
- 2012. évi költségvetéséből saját forrásként biztosítja.
Nagylózs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal
arra, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése
esetén az önkormányzati önrész összegét a 2012. évi
költségvetéséből biztosítja, elkülönítetten kezeli.
A projekt megvalósulásának helyszínei:
Nagylózsi
121/28,121/30,122,123,117,118,010,012/4,012/6,116,017/,
017/3,115,119,111/3,051,365, 182,183, 155,126/1 hrsz-ú
ingatlanok.
Helyszín: Nagylózs, Vörösmarty u.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

b.) Az új lakópark vonatkozásában utcaelnevezés
Tóthné Szigeti Éva: Az új lakóparkban 2 telek értékesítésre került, már építési engedéllyel is rendelkeznek a
telektulajdonosok, így szükségessé vált az utca elnevezése. Javaslom, hogy a nagylózsi 121/14 hrsz-ú ingatlan
Zsigmond utcának nevezze el a képviselő-testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
110/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a nagylózsi 121/14 hrsz-ú út ingatlant Zsigmond
utcának elnevezi.
Megbízza a Jegyzőt, hogy döntéséről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
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Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
c.) A buszok új, éjszakai parkolóhelyének meghatározása

Tóthné Szigeti Éva: A településközpont felújításával megszűnik a helyközi buszok éjszakai parkolási lehetősége
a Zrínyi utcában. A VOLÁN forgalom vezetőjét Rombai László Urat tájékoztattuk a helyzetről, aki elmondta,
hogy természetesen tudomásul veszik és elfogadják a kialakult helyzetet, azonban kéri, hogy az önkormányzat
jelöljön ki új parkoló helyet. Kérte továbbá, hogy ez „hely” önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon legyen.
Biztosított legyen a buszok tolatás nélküli megfordulása, illetve legyen közvilágítás.
A sportpálya melletti területet alkalmasnak találom a buszok parkolására, kérem mondják el véleményüket
illetve tegyenek további javaslatokat.
A képviselő-testület a kérdést megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

111/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a VOLÁN buszok nagylózsi éjszakai parkolásához
a nagylózsi 109 hrsz-ú ingatlan úttest és járda közötti részét
jelöli ki.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy a VOLÁN
képviselőivel folytassa le a tárgyalásokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
d.) A szociális étkezésre vonatkozó Szakmai Program módosítása
Olaszyné Fülöp Anita: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2011.
november 30. napján ellenőrzést tart hivatalunkban. Az ellenőrzés tárgya: a szociális étkeztetés.
A vonatkozó iratokat felülvizsgáltam és rendben találtam, a Szakmai Program számadatai már nem relevánsak,
az ellátotti létszám és a település demográfiai adatai vonatkozásában, ezért elkészítettem annak módosítását.
A képviselő-testület a kérdést megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
112/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nagylózs Község Önkormányzata a szociális étkeztetésre
vonatkozóan, az Étkeztetés Szakmai Programját – módosítást
követően, egységes szerkezetben - megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
e.) A sportöltöző villamos ellátásának hálózatfejlesztése
Tóthé Szigeti Éva: A sportöltöző villamos ellátásának hálózatfejlesztéséről már korábban is beszéltünk. Németh
Gábor a Nagylózsi Sport Klub elnöke jelezte, hogy megkezdték az épület felújítását, most lenne lehetőség e
fejlesztés elvégzésére is. Előzetes számítások szerint a költsége kb. 150 000 Ft, mely tartalmazza az anyag - , és
a hálózatfejlesztés költségét. Jelenleg 1- szer 25 amper áll rendelkezésre, a bővítést követően 3*15 amper lesz.
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A képviselő-testület a kérdést megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
113/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
a
sportöltöző
villamos
ellátásának
hálózatfejlesztését ( 3-szor 15 Amperre) szükségesnek tartja.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy a
munkálatokat végeztesse el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
f.) Döntés a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társaságon belüli Közös Energia-beszerzésről
Olaszyné Fülöp Anita: A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulási Tanács 2011. október hóban megtartott
ülésén elhangzott felkérés alapján a Társulás vállalta, hogy villamos energia beszerzési tender lebonyolítását
vállalja. Ezt követően a Közös Energia-beszerzésére vonatkozó iratokat, a tendert lefolytató céggel kötendő
Megbízási szerződést – a mellékletben foglaltak szerint – minden önkormányzat részére megküldte. Kérte, hogy
a beszerzésben résztvevő önkormányzatok a testület döntése alapján jelezzék, hogy részt vesznek-e a
beszerzésben.
Pintér József: Az energia költség évről-évre magasabb kiadást jelentenek az önkormányzatok számára. Az
anyagból nem derül ki egyértelműen, s ezt előre tervezni, látni nem is lehet, hogy amennyiben az
önkormányzatunk szolgáltatót vált, mennyi megtakarítást tud elérni.
Magasnak tartom azt az összeget is, hogy az elért megtakarítás 30 %-a villamos energia beszerzésében eljáró
céget illetné meg a jövőben.
Fontosnak tartom a megbízható szolgáltatást, illetve azt is, hogy amennyiben a településen, akár a lakosság, akár
az önkormányzat részéről történik hibabejelentés a jelenlegi szolgáltató a legrövidebb határidőn belül elvégzi.
Az elhangzottakkal a képviselő-testület tagjai egyetértettek.
A képviselő-testület a kérdést megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
114/2011. (XI.16.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulási
Tanácsa által – önkormányzatok kezdeményezésére –
összehangolt Közös Energia beszerzésben nem kíván részt
venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
g; Fakivágás és értékesítés vállalkozóval a Hegykő határánál található út és árok kb. 800 m hosszú
szakaszán.
Tóthé Szigeti Éva: A testület már többször beszélt a Hegykő határában elhelyezkedő benőtt úton és árokban
található akácok kitermeléséről. A területet már tavaly kimérettük és azt döntöttük, hogy az idei év telén,
vagyis most vágattatjuk ki az egy vállalkozóval, Kóbor Géza, helyi erdész felügyelete mellett.
h; Idősek Napja 2011. november 13.
Tóthé Szigeti Éva: Telefonon történt egyeztetés alapján 3-2 arányban úgy döntött a Képviselő-testület, hogy
minden Nagylózsi 60 évnél idősebb hölgy és 61 év feletti úr kapjon önkormányzati ajándékot, vagyis az
Idősek Otthona lakói is. Vagyis 149+151 fő. Az időseknek a a Bel Canto Vegyeskari Egyesület, a nagylózsi
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alsótagozatos iskolások, az Idősek Otthona Perdülj-fordulj Táncegyüttese adott műsort, és Németh Antal
harmonikázott a kívánságok szerint. Forraltbor, tea és sós sütemény kínálása zárta az ünnepséget.
Kalló János: Nagyon késői a 16 óra kezdésnek. Korán sötétedik. Legyen korábban a kezdés.
Tóthé Szigeti Éva: 2012-ben október 7-ére tervezzük az Idősek Napját, mivel október 1. az Idősek
Világnapja, így nem lesz olyan korán sötét. 15 órakor is kezdetjük az ünnepséget.
i; Niederfüllbachi testvértelepülés küldöttségének érkezése és Adventváró Ünnepély
Tóthé Szigeti Éva: Mint minden évben idén is eljön hozzánk egy kis küldöttség Niederfüllbachból, hogy
közösen gyújtsuk meg az első adventi gyertyát. Valószínűleg 24-én érkeznek, tehát a tavalyi forgatókönyv
szerint szervezzük meg ittlétüket és az Adventváró Ünnepélyt. November 18-án, pénteken este 19 órakor
lenne egy megbeszélés, ahol minden szervezet és intézmény képviselői jelen lennének, hogy mindent
megbeszélhessünk a küldöttség fogadásával és a rendezvényekkel kapcsolatban. Kérem a képviselőket,
hogy legyenek jelen a megbeszélésen és mondják el ötleteiket, észrevételeiket.
Az új faluközpont átadását is november 26-ára tervezem, a Betlehem átadása és a gyertyagyújtási
rendezvény előtt.

9. napirendi pont
Normatív lakásfenntartási kérelmek elbírálása
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 115/2011. (XI.16.),
116/2011. (XI.16.), 117/2011. (XI.16.) számú határozatával a kérelmezők részére normatív lakásfenntartási
támogatást állapított meg.

10. napirendi pont
Önkormányzattól vásárolt ingatlan elidegenítési tilalmának törlése iránti kérelem
A napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. 118/2011.(XI.16.) határozatával úgy
döntött, hogy az érintett ingatlan esetében, az elidegenítési tilalmat csak abban az esetben törölteti az ingatlan
nyilvántartásból, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a megfizetett vételárat, további 1400 Ft+áfa/m2
összegben kiegészíti.

11. napirendi pont
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
A napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. 119/2011. (XI:.16.) Kt. határozatával a 13
fő pályázót, egységesen 2000Ft/hó (10 hónapon át) támogatásban részesíti.
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 19 óra 20 perckor bezárta.

Kmf.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

