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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

___________________________________________________________ 

 

JJ EE GG YY ZZ ŐŐ KK ÖÖ NN YY VV   

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 

december 15-én 16.00 órakor megtartott nyílt soron következő üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat (Somogysámson, Fő u. 98.) 

 

Jelen vannak:  Farkas János alpolgármester  

Antal Győző, Pálfi László, Somogyi-Magyar József képviselő-testületi 

tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla körjegyző  

 

Farkas János alpolgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

összehívásra, a képviselő-testület határozatképes, miután a 5 tagú testületből 4 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta. Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a kiegészített 

napirendet:  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás 

eredményéről, valamint az egyéni listán soron következő képviselő személyéről 

Előterjesztő: Bojcsuk Imréné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke  

  1.1.  A polgármester eskütétele 

     Előadó: Pálfi László Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 

1.2. Képviselő eskütétele 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

2. Az alpolgármester választása titkos szavazással (Zárt ülés) Az alpolgármester 

eskütétele 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. A polgármester illetményének megállapítása 

Előterjesztő: Pálfi László Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

4. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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5. A helyi adókról szóló 13/2002.(XII.18.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

6. A vízdíjak megállapításáról szóló 15/2007. (XII.17.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

7. A Mesztegnyői Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Mikrokörzeti 

Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
 

8. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
 

 

 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás 

eredményéről, valamint az egyéni listán soron következő képviselő személyéről 

Előterjesztő: Bojcsuk Imréné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke   

 

 

Bojcsuk Imréné SzSzB elnöke köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a testületet, hogy a 

2011. december 4.-ra kiírt időközi polgármester választások a községben zökkenőmentesen 

lezajlottak. A választási eredmények ellen kifogást senki sem nyújtott be, így azok 

véglegesek. A bizottság a törvényben előírt feladatát elvégezte. 

A polgármesteri helyért 3 polgármester jelölt indult. A választásra jogosultak száma 556 fő 

volt, a megjelentek száma 241 fő, ebből érvényesen 237-an szavaztak. A választáson indult 

képviselő jelöltek és kapott szavazatik az alábbiak voltak: 

 

Farkas János    135 

Málovics József   88  

Törőné Gelencsér Ildikó 14 

 

A megválasztott polgármester Farkas János lett. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.  

A megválasztott polgármesternek gratulál és munkájához sok sikert kíván. 

 

Bojcsuk Imréné SzSzB elnök a megbízólevelet a polgármesternek átadja. 

 
1.1.  A polgármester eskütétele 

   Előadó: Pálfi László Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 

Szóbeli előterjesztés 

 

Pálfi László képviselő-testületi tag köszöni az elnök tájékoztatóját, kéri, hogy Farkas János 

polgármester eskütételének idejére szíveskedjenek felállni.  

 

Felkéri képviselőtársait, hogy szíveskedjenek utána mondani az eskü szövegét. 

 

“ Én Farkas János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 

leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati 
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titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb 

tudásom szerint, minden igyekezetemmel Somogysámson község javát szolgálom.” 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Köszönöm, szíveskedjenek helyet foglalni. 

 

Az esküokmányokat, az esküt tett képviselő-testületi tagok és a polgármester aláírják. 

 

1.2.Képviselő eskütétele 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Helyi Választási 

Bizottság a polgármester választást követően már összeült, és tekintettel arra, hogy ő 

korábban képviselő volt határozott arról, hogy listán következő jelölttel a képviselő-testület 

létszáma ismételten 5 fő legyen. A HVB  határozata jogerős lett, így Gelencsér Lászlóné 

képviselő leteheti az esküjét 

 

Felkéri képviselőtársát, hogy szíveskedjen utána mondani az eskü szövegét. 

 

“ Én Gelencsér Lászlóné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak 

népéhez hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és 

szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és 

a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Somogysámson község javát szolgálom.” 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Ezt követően gratulált a képviselőnek. 

 

A képviselők létszáma így 5 főre emelkedett.  

 

2. Az alpolgármester választása titkos szavazással (Zárt ülés) Az alpolgármester 

eskütétele 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester zárt ülést rendel el az alpolgármester megválasztására. 

 

A zárt ülés jegyzőkönyve a  jegyzőkönyv  melléklete. 

 

Farkas János  polgármester a zárt ülés bezárása után, felkéri a megválasztott alpolgármestert, 

hogy tegye le esküjét, az eskü szövegét mondja utána. 

 

“ Én Gelencsér Lászlóné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak 

népéhez hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és 

szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és 

a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Somogysámson község javát szolgálom.” 

 

Isten engem úgy segéljen! 

  

Az alpolgármester az esküt letette. 
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Az esküokmányt, az esküt tett alpolgármester aláírja. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester köszöni a testület bizalmát, a legjobb tudása szerint fogja 

a végezni feladatát. 

 

 

3. A polgármester illetményének megállapítása 

Előterjesztő: Pálfi László Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Pálfi László képviselő-testületi tag, elnök, elmondja, hogy a testületnek meg kell állapítania a 

polgármester illetményét, illetve költségtérítésének mértékét. A polgármester társadalmi 

megbízatásban látja el a feladatát, így számára a köztisztviselő illetményalap és a rá irányadó 

2,5-4,5 szorzó szorzatával kell megállapítani az illetményét. A szorzók szerint 98.000 és 

176.400 forint közötti összeg állapítható meg, javasolja a négy és feles szorzó, azaz 176.400 

Ft megállapítását. A polgármester részére költségtérítést is meg lehet állapítani, amely az 

illetményének a 20-30%-a lehet. A polgármester nem kért költségtérítést, így javasolja azt ne 

állapítson meg a testület. Javasolja polgármester számára fenti juttatások megállapítását. Kéri 

a kérdéseket. 

Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67./2011.(XII. 15.) számú határozata 

 

1, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Farkas János társadalmi 

megbízatású polgármester részére, - a vonatkozó törvények alapján – illetménye 

megállapítására, a 2011. december 4. től kezdődően 2014-es önkormányzati 

választásokig, 4,5-ös szorzót állapít meg. Illetményét összegszerűen 176.400 Ft-ban, 

azaz egyszáz-hetvenhatezer négyszáz forintban állapítja meg.  

2, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére 

nem állapít meg költségtérítést, költségátalányt.  

 

Utasítják a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény folyósításának technikai kérdéseit 

rendezze. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

 

4. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester elmondja, hogy az új választás miatt az alpolgármester 

tiszteletdíját is meg kell állapítani. A testület előzetesen úgy foglalt állást, hogy az 

alpolgármester, ameddig külön feladatot vagy a polgármester tényleges helyettesítését nem 

látja el, ne legyen külön díjazva. Javasolja, hogy részére a testületi tagok juttatása legyen 

megállapítva. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, az alpolgármester részére 13 ezer 
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forint tiszteletdíjat, továbbá 10 ezer forint költségtérítés megállapítását, aki ezzel egyetért, 

kéri, szavazzon igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, négy igen és egy tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68./2011.(XII. 15.) számú határozata 

 

1, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gelencsér Lászlóné 

alpolgármester részére, - a vonatkozó törvények alapján – illetményét a 2011. 

december 15. napjától a 2014-es önkormányzati ciklusra 13.000 Ft-ban, azaz 

tizenháromezer forintban állapítja meg.  

 

2, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester részre 

10.000 Ft, azaz tízezer forint költségtérítést állapít meg.  

 

Utasítják a jegyzőt, hogy a megállapított juttatások folyósításának technikai kérdéseit 

rendezze. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

 

5. A helyi adókról szóló 13/2002.(XII.18.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került a képviselők részére. 

Véleménye szerint indokolt az emelés, mivel mindennek emelkedik az ára, és az 

önkormányzatnak is fizetnie kell a kiadásait. Részletesen ismerteti az előterjesztést.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: egyetértett azzal, hogy a díjakat emelni kell, hiszen az 

önkormányzat kifizetései is nőnek. Tulajdonképpen ezzel az adóval a lakosság fizeti a 

szemétszállítás díját. Azt még nem tudjuk, hogy a szemétszállítás díja hogyan fog emelkedni, 

de véleménye szerint a 11.000,- Ft helyett 12.000 Ft összeget kellene meghatározni 

kommunális adónak. Arányaiban akkor megfelelő az emelés, ha a teljes összeget fizetőkét 

12.000 Ft összegre emeljük. Egyébként a nyugdíjasoknak nagyobb mértékű lenne az emelés, 

mint a többiekének.  

 

Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

13/2011. (XII.15.) rendelete 

a helyi adókról szóló 13/2002. (XII.18.) rendelet módosításáról 

(A Rendelet kihirdetett és elfogadott szövege az előterjesztés mellékletét képezi. ) 
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6. A vízdíjak megállapításáról szóló 15/2007. (XII.17.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy nem szeretne vízdíjat emelni, 

nem támogat emelést.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: Elmondta, hogy Marcali Város Önkormányzatával és 

még négy településsel közösen tartjuk fent a vízi közművet. A korábbi években volt 

próbálkozás arra, hogy Marcalitól eltérő díjakat állapítsunk meg, de sajnos nem sikerült, így a 

hat önkormányzatnak közösen kell megállapítania a díjakat. Ő is úgy tudja, hogy Marcali nem 

támogat emelést, ezért támogatja a polgármester javaslatát. Megjegyezte, hogy a kormány 

ezzel kapcsolatos tervei annak irányába mutatnak, hogy hatósági áras legyen a vízdíj.  

 

Farkas János polgármester:   további kérdés észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

14/2011. (XII.15.) rendelete 

az ivóvíz díjáról szóló 15/2007.(XII.17.) rendelet módosításáról 

(A Rendelet kihirdetett és elfogadott szövege az előterjesztés mellékletét képezi. ) 

 

 

 

 

 

7. A Mesztegnyői Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Mikrokörzeti 

Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
 

Farkas János polgármester:  Ismertette az előterjesztést, javasolta a elfogadását. Kérdés, 

észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

  

A képviselő-testület 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

69/2011.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mesztegnyői 

Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Mikrokörzeti Társulás társulási 

megállapodásának módosítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzatok 

Szociális és Gyermekjóléti Mikrokörzeti Társulása társulási megállapodása 5.1. pontja 

módosításával 2011. december 31-i hatállyal, amely a c)pontban megjelölt „nappali ellátásról 

való gondoskodás (Szt.65/F.§.)” elnevezésű tevékenységi kör törlésére vonatkozik. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
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Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

8. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

 

Nyugdíjas találkozó  

 

Farkas János polgármester: elmondja, hogy a korábbi években az volt a gyakorlat, hogy az 

önkormányzat a nyugdíjasokat támogatja pár ezer forinttal. Véleménye szerint erre az idei 

évben nincs lehetőség, mert az önkormányzat anyagi helyzete nem engedi meg. Kérte, hogy a 

képviselők mondják el az ezzel kapcsolatos véleményüket.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: álláspontja szerint a gazdasági helyzet tényleg nem 

olyan most, mint a korábbi években volt. Ha csak azért jönne el valaki a vacsorára, hogy 

pénzt kapjon, akkor ne jöjjön el, mert ennek nem ez a lényege. Biztos, hogy mindenkinek jól 

jött ez a kis pénz, de sajnos most nem tudja az önkormányzat bevállalni, ezért egyetért a 

polgármester javaslatával.  

 

Farkas János polgármester: elmondja, hogy az iskolások és az óvodások fognak műsort 

adni, ami kb. másfél órás lesz. Kérte a képviselő-testületet, hogy a fentieket vegye tudomásul.  

 

A képviselő-testület 5 igen mellett egyetértett azzal, hogy az idei évben ne adjon támogatást a 

nyugdíjasoknak.   

 

Általános forgalmi adóalanyiság kérdése 

 

Farkas János polgármester: elmondta, hogy amennyiben az önkormányzat be szeretné 

nyújtani a szennyvíz pályázatot, be kell lépnie áfakörbe. Tehát az alapvető kérdés, hogy 

benyújtsuk-e a pályázatot. A pályázathoz 60%-os rákötést kell biztosítani, és a fenntartási 

időszak végére 80%-ot. 130 lakásnak kellene rákötnie a szennyvízre ahhoz, hogy be tudjuk 

adni a pályázatot. Szerinte a bekerülési költség kb. 300.000,- Ft körüli összeg. A lakosok nagy 

része fizette a lakástakarékpénztári hozzájárulásokat. Erről kértünk adatokat az OTP-től. Ezek 

egy része a jövő évben le is fog járni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: hangsúlyozni kívánja, hogy addig nincs építési engedély 

a településen, ameddig szennyvíz nem lesz kiépítve. Úgy gondolja, hogy a település 

fejlődésének nem lehet az önkormányzat a gátja. Ugyanis, ha a pályázatot sem nyújtjuk be, 

akkor a falu azt mondhatja, hogy a testület akadályozza meg a fejlődést. Véleménye szerint 
vállalni kell a kockázatot, hiszen a korábbi évek fejlesztéseiben is mindig volt kockázat. A 

tervezői számítás mindig bővebb, mint a tényleges kivitelezés. Ha 400 millió Ft összeggel 

kalkulálunk, akkor 40 millió Ft az önrész. A korábbi években is mindig lehetett az önrész 

50%-ára is pályázni, így 20 millió Ft az, ami az önkormányzatot és a lakosságot terheli. A 

lakosság fizette a LTP-t, így azoknak elvileg nem kerül most pénzbe. 32 millió Ft volt 

lekötve, most 20 millió Ft van. Tulajdonképpen akik nem fizetnek lakástakarékot, azoknak 

kerül pénzbe. A korábbi jogszabályok szerint víziközmű társulatot kell létrehozni és nem 
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egyszerre, hanem 10 év alatt kell ezt a hozzájárulást megfizetni. A kérdés az, hogy akarjuk-e 

vagy sem. Ha nem akarjuk, akkor semmilyen lehetőségünk nem lesz a továbbiakban a 

fejlődésre.  

 

Farkas János polgármester: előzetes felmérés eredményeként kb. 80-90 család mondta igen, 

a többiek nem akarják. A nyugdíjasok voltak akik kérik, a fiatalok meg azt mondták, hogy ők 

nem tudják bevállalni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: meg kell győzni az embereket, és nem ijesztgetni, hogy 

mennyi lesz a hozzájárulás. A zsebünk érdeke azt kívánja, hogy ne csináljuk, de minden más 

egyéb érdek hogy legyen. Régen lehetőség volt zárt szennyvízkezelőt létesíteni és úgy építési 

engedélyt kaptunk, de ma már ez nem így van. Véleménye szerint nem kérdés, hogy be kell 

lépni az áfakörbe. Amennyiben nyer a pályázat megalakítjuk a vízi közmű társulatot, aki 

lebonyolítja az egészet, majd felszámolja önmagát. A német házakkal, lakókkal lesz szerinte a 

probléma, mert nem lesznek itthon, mikor nyilatkozni kell, nehéz lesz őket elérni. Ha van 

közel 100 tulajdonos , aki szeretné, meg van 14 önkormányzati ingatlan, akkor sok már nem 

kell, hogy meglegyen a szükséges arány. A többit meg kell győzni.  

 

Pálfi László képviselő: a legrövidebb lakástakarék pénztári szerződések jövő márciusban 

járnak le. Véleménye szerint a kérdés az, hogy ezeket felvehetik-e a jogosultak az 

önkormányzat hozzájárulása nélkül. Mert úgy tudja, hogy lejárattól számított 3 hónap után fel 

lehet venni. Ezt mindenképpen meg kell érdeklődni.  

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: tájékoztatta a képviselőket, hogy amennyiben úgy döntenek, 

hogy belépnek az áfa körbe az azt jelenti, hogy mindent amit az önkormányzat szolgáltat áfa 

fogja terhelni. Így többek között a szolgálati lakások bérleti díját, a szociális étkeztetés térítési 

díját, a földbérleti díjakat, a közterület-használatot, valamint a sírhely megváltás díját is áfával 

növelten fogja fizetni a lakosság.  

Az önkormányzatnak december 20-ig kell eldöntenie, hogy belép-e áfakörbe, a törvény 

szerint erre ezen időpontig van lehetőség.  

 

Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

70/2011.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Általános forgalmi adó  

című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  2012. 

január 1. napjától az általános forgalmi adó alanya lesz. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Farkas János polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 
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Tájékoztató a közfoglalkoztatásról  

 

Farkas János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzatnak 

telefonált a munkaügyi központ, hogy amiatt, hogy az önkormányzat nem használta ki a 

foglalkoztatásra adott keretet, szükséges lenne több embert foglalkoztatni. A márciusi 

felülvizsgálat időpontjáig munkát kell biztosítani azoknak, akiknek nem lesz meg a 30 nap 

munkaviszonyuk, mert kevesebb támogatást fogunk kapni.  

Sámsonban nagyon sokaknak van, hogy nem lesz ellátásuk, de ellátás nélkül senki nem 

maradhat, ezért 24 fő foglalkoztatását kellett vállalni. Még így is lesznek a településen 

olyanok, akiknek nem lesz meg a 30 napos foglalkoztatásuk.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a STARTMUNKA január elsejétől indul 4 fővel, majd 

március 1-től október 31-ig 12 fővel megy tovább.  

 

 

E-ON számla  

 

Farkas János polgármester: Elmondja, hogy már korábban szóba került, hogy a Fő u. 179. 

szám alatti ingatlanra kaptunk számlát 900.000,- Ft-ról, mivel nem megfelelő volt a 

biztosíték. Kértük az E-on-t, hogy küldje meg a jegyzőkönyveket arról, hogy a cserét tényleg 

végrehajtották. Ezt megküldték a számunkra. Véleménye szerint ezt az összeget ki kell 

fizetnünk. Úgy gondolja, hogy bíróságra nem kellene menni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: álláspontja szerint meg kell keresni az igazgatót, nem 

ügyintézői szinten kell ezt intézni. Szerinte a DÉDÁSZ Marcali szakemberei nem csinálták 

meg a valóságban a biztosítékcserét. Lehet, hogy papíron elintézték, de ténylegesen nem, 

hiszen  a polgármester is azt mondta, hogy a biztosítékok az eredetiek voltak, amik 

lecserélésre kerültek. Szerinte küldjünk el egy ilyen tartalmú levelet, azzal nincs 

vesztenivalónk.  

Megkérdezte továbbá, hogy tudtunk-e a biztosítóval beszélni a Fő u. 135. szám előtti 

káresettel kapcsolatban.  

 

Farkas János polgármester: el fogjuk küldeni az E-Onnak a levelet. A biztosítóval 

kapcsolatban elmondta, hogy kikértük a káreseményről a jegyzőkönyvet a rendőrségtől, azt 

kell megküldeni a biztosítónak, de még nem érkezett meg.  

 

Antal Győző képviselő: kérte, hogy a testületi ülések azonos napokon legyenek tartva, ahogy 

ez a korábbi időszakban volt.  

 

Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

    Farkas János          Dr. Skoda Lilla 

     polgármester                körjegyző 

 


