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Scháffer József PUB elnök-helyettes, Füredi Zoltán PUB tag, tanácskozási joggal
meghívottak.

Távolmaradását jelezte: Gerber Csaba képviselő.

A lakossági érdeklődők száma: 14 fö

Csomor Tibor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megnyitja a közmeghallgatást. Most
második alkalommal tart beszámolót közmeghallgatás címszóval. Az elmúlt évről adna
beszámolót, ismertetné az adott évi tervezési, fejlesztési feladatokat, elképzeléseket. A 2015.
évben 152 millió forint bevételünk és Ugyanannyi kiadásunk volt, ebből ténylegesen 108
millió forintot költöttek. Maradt mintegy 40 millió forint. A bevételi forrás azért csalóka, mert
abban van olyan pénzeszköz, ami jön-megy. Néha csak pénzkezelő az önkormányzat, de a
pénzek egy részét nem kötetlenül használhatják fel. A költségvetésükben közel 30 millió
forintot tesz ki a közmunka. Ez a pénz marad a faluban, mert a helyi dolgozók nagy része
helyben költi cl a bérét. A foglalkoztatásukra az állam ilyen lehetőséget biztosított. Nagyobb
tétel az óvoda, iskola. Tavaly még jórészben a Baptisták üzemeltették mindkét intézményt.
2015. szeptembere óta az iskola a KLIK-hez, az óvoda az önkormányzathoz került. Kevesebb
pénzt kapunk, mint amennyibe az óvoda kerül, a normatíva azt teljesen nem fedezi. Evente 9
millió forintot adtunk a Baptistáknak, ezt az összeget idén az óvoda és iskola rezsiköltségeire
költjük közvetlenül. 2016-ban 206 millió forintra tervezték a bevételt. Ebben szerepel az a 74
millió forint tartalék, amellyel az önkormányzat az idei évet kezdhette. A tartalékban van egy
26 millió forintos pénzösszeg, melyet az állam követelne vissza az önkormányzattól, de ennek
ügye még bíróságon van. állami támogatásként leutaltak 26 milliót, azzal, hogy majd
befizetjük. Ezzel az állam ismerte cl, hogy nem mi vagyunk a játszótérrel kapcsolatos ügyben
bűnösök. 10 millió forint közmunka előfinanszírozás is van a bevételekben. A helyi iparűzési
adó emelkedő tendenciát mutat. A kiadási oldalunk nagyságrendben nem változik az előző
évhez viszonyítva. Nem tudja pontosan mennyi pénz fog maradni. A bevételek és a kiadások
hozzávetőlegesen megegyeznek. 42 millió forint HIPA tervezésünk van, a költségvetésben
mégis 0-án vagyunk. Sajnálatos, mert nem tudunk előrébb lépni. Kormányzati szinten nagy
feladatokat rónak ránk, a HIPA bevételeket működési költségekre kénytelenek fordítani. A
pályázatokhoz, fejlesztésekhez szükséges tartalékaik megvannak. A költségvetés tervezésénél
a lehetőségeiukhez és szokásainkhoz híven támogatjuk a civil szervezeteket, a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázatot, továbbra is biztosítjuk a beiskolázási
támogatást, a Mikulás- és karácsonyi csomagokat. A képviselő-testület igyekszik megbecsülni
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a dolgozóit, az év végén egy kis többletet biztosítani számukra. Életünk legnagyobb jelenléte
a közmunka, nem csak helyi, Országos szinten is. Az ebben résztvevőknek jövedelme lesz, a
faluban pedig sok mindent meg tudnunk csinálni ezekkel a dolgozókkal. Tudomásul kell
venni sajnos, hogy ezeknek az embereknek a többségét minőségi munkára nem tudják
alkalmazni. Nincs iskolájuk, munkatapasztalatuk, de mégis meg tudtak dolgokat csinálni.
Szinte minden közmunkaprogramot megcéloznak, közvetlen hasznuk, hogy eszközöket,
gépeket, felszereléseket tudnak beszerezni. A gépeket nap, mint nap más használja, így akár
feleannyi időt élhetnek csak így meg, mint egy jól karbantartott gép. De nincs rá ember, hogy
mindig csak egy kezelje. Sok elbokrosodott területet sikerült kitisztítaniuk, folyamatosan
karban tartják ezeket, mint például a töltésoldal, Gyela, park mögötti terület, szeméttelep,
katolikus temető környéke, Dankó telep, Ciheri, focipálya mögötti terület. Sok apró dolgot,
költséghatékonyan próbáltak megoldani, ilyenek például a kihelyezett szeméttárolók, vagy a
buszmegálló felújítása. Erdőfűn nagyobb felújítás, minimális állagmegóvás történt az
önkormányzat ingatlanain. Facsemetét is ültettek, belvízelvezető árkokat is végigtisztították.
Ezt is 2-3 évente meg kell csinálni, mert nincsenek az elvezetések szintbe hozva. Erre is
próbálnak megoldást találni.
Pályázatra nem volt sok lehetőség az elmúlt évben. Buszpályázatra lett volna lehetőség, de jól
el is szúrták, Ugyanis pályázatíró céget váltottunk, aki nem nyert pályázatot. Az egészségügyi
házra kétszer nyújtottak be pályázatot, az önkormányzat épületének felújítására is pályáztak,
sikertelenül. A közmunkapályázatoknak köszönhetően átlagosan 40 f~ó dolgozott. A kultúrház
felújítására kaptunk 1.730 ezer forintot. Vis major pályázaton nyertek a Rákóczi utcai
útbeszakadás kapcsán 3,5 millió forintot. Ott a környező épületek is károsodhattak a probléma
miatt.
Helyi Epítési Szabályzatunkat módosítottuk soron kívül, két okból kifolyólag. Az egyik a
Duna-Dráva Nemzeti Park beruházása. Ezáltal egy őrszolgálati központot szeretnének
kialakítani. Mohácsról ide kerülne a szolgálat, a második lépcsőben egy látogatóközpont
kialakítása lenne a cél. Az első ütemre megvan a pénzük. A másik ok egy magánjellegű
beruházás. A jogszabályi környezet változása miatt jövőre újra módosítani kell majd a HESZ
t. A jelenlegi módosítás a falunak pénzébe nem fog kerülni, a beruházók vállalták a
költségeket.
A közeljövőben három TOP-os pályázat van készülőben: az egyik az egészségház felújítására,
a másik az óvoda épületének energetikai felújítására, a harmadik a belvízelvezetés
megoldására.
A volt Tatai-féle épületet megvásárolta az önkormányzat. Bízik abban, hogy kulturált helyet
tudnak kialakítani a nemzetiségi önkormányzatoknak és a helyi civil szervezeteknek. Az
udvart össze lehetne nyitni a hivataléval és így kulturáltan, biztonságosan lehetne elhelyezni a
gépeket, eszközöket. Az Újonnan vásárolt ingatlanban a közfoglalkoztatottak részére szociális
helyiség is helyet kapna.
Vidékfejlesztési pályázatban az önkormányzati hivatal felújítására szeretnének majd
támogatást nyerni.
Másfél héttel ezelőtt hirdették meg a határokon átnyúló horvát-magyar pályázatot. Darázzsal
felvették a kapcsolatot. Nagyon bízik benne, mert e projekt kapcsán meg tudnánk valósítani
az Erdőfűvel kapcsolatos terveiket. A kastély épülete és két lakóépület sor felújítása,
funkcióval való megtöltése lenne a projekt célja. Mindez körülbelül 150 millió forintos
beruházás lenne. A horvátok is kb. ugyanekkora projektben gondolkodnak. Május közepéig
kell beadni a pályázatot. Bizakodó ezzel kapcsolatban.
2018-ig lesz pályázati lehetőség a Csele-Borza Egyesületnél, ott 10,5 millió forintot
kaphatunk.
Az útjaink nagy része rossz állapotban van. Nagyobb összeget kell a kátyúzásra költeni, mert
1 év kihagyás is sokat ront az utak állapotán.
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Szennyvízzel nem akar foglalkozni. Tudja, hogy hülye szemlélet ez. A csatornáért is fizetni
kell, nem is keveset. Az elfogyasztott víz 80%-a után kőkeményen kell fizetni a díjat. Nem
fog rajta görcsölni, előbb-utóbb meg kell csinálni. Kivárásos alapon bízik benn, hogy valaki
megoldja helyettük.
Kovács Károly megkereste a múlt évben és felajánlott elsősorban a falu oktatására 10 millió
forintot 5 éves időtartamra, mellyel az oktatást és a gyermekek tanulmányait konkrét pénzbeli
elismerésekkel támogatná. A Kölkedért Közalapítvány fogja kezelni az adományt, melyet ez
úton is köszön.
A HIPA fizetőknek is megköszöni a támogatást. Ha nem nyernek a pályázatok, akkor lépésről
lépésre önerőből kell megvalósítani a terveinket. Ez az év a türelmi év. Ha a pályázatokon
nem nyernek, akkor azon a területen el kell indulniuk önerőből.
Megpróbálnak valamit kicsit előrébb lépni, de ezt nem mindig értékeli a falu. Irdatlan mértékű
szemetet szednek össze, hiába vannak a kukák. Nem tudja, mit lehetne csinálni ez ellen. A
frissen felújított buszmegállót is 2 napra rá már sárral és tojással kenték össze. A
közterületekre kiültetett csemetéket is tematikusan tördelték ki. Ezek régi problémák. O és a
képviselő-testület is azon próbálnak dolgozni, hogy a környezetünket óvjuk, tartsuk karban.
Tartsuk be a helyi rendeleteket. Valahol meg kell húzni a határt. Sok esetben nagyon nehéz
emberekkel megértetni, hogy a szabályok nem ellenük szólnak, hanem a közösség érdekében
születnek.
Tavaly sikerült 2,5 millió forintot behajtani olyan cégektől, akik elfelejtettek HIPA-ra
bejelentkezni. Idén is lesz ilyen.
A földbérleteket is rendszeresítették és egységesítették, eddig nem figyeltek oda erre.
Reméli, hogy több pozitív dolgot tudott mondani, mint semmire nem használhatót.

Muskát Zoltán alpolgármester: Köszönt mindenkit. Megtisztelőnek tartja, hogy eljöttek ezen
késői időpontban. A polgármester két negatív dolgot kihagyott. Teljes létszámban támogatta
tavaly a testület a kiskerti közfoglalkoztatás verzióját. Azoknak lett igazuk, akik szkeptikusak
voltak. Nem vált be. Jó, ha tudják, hogy ebben a fajta önálló tevékenységben a zöldséget a
falunak akarták megtermelni. Az idén ez nem lesz. Felesleges a falugondnoknak plusz gondot,
problémát okozni és f~5lösleges a képviselő-testületnek az idejét az ezzel kapcsolatos lakossági
bejelentésekkel rabolni.
A másik talán az újdonsága miatt nem került szóba. 2013. év óta működik a közös
önkormányzati hivatal. Hárman léptek társulásba, négy települést hozzájuk csaptak. Ennek az
lett a vége, hogy a jelenleg a hivatalban dolgozók már szervezetileg és munkajogilag sem
Kölkedhez tartoznak, szükség szerint végzik a másik települések könyvelését, számviteli
feladatait is. A nagy létszámú közmunka őket is terhelte. A hozzánk csatolt önkormányzatok
munkáit tolták folyamatosan ide. Annak ellenére, hogy a kölkedi kollégákat is bevonta a
jegyző a tűzoltásba, mégis 5,4 millió forintba került a könyvelési probléma megoldása a közös
önkormányzati hivatalnak. Mégis a kölkedi kollégák voltak, akik nem kaptak béremelést. A
képviselő-testület tagjai kellő felelősséggel állnak ebhez, közvetett módon tudnak harcolni. A
kölkedi dolgozók húzták a többieket a 2014. évi beszámoló elkészítésekor is. Ennek ellenére
2016-ban nem kaptak béremelést.
A tavalyi évben könyvelőirodának kiadott pénz idén megmaradt, ezt fel kell osztani.
Nem biztos, hogy ezt itt mi így akarjuk továbbra is csinálni, mert a képviselő-testület, illetve a
polgármester munkája nagyban függ a hivatal dolgozóinak szaktudásától és idejétől. Régóta
szorgalmazta, hogy a képviselők elektronikus úton intézzék az ügyeiket egymással, illetve a
hivatallal. Használatra biztosított az önkormányzat részükre 1-1 laptopot. Igy a képviselők és
a PÜB tagok is elektronikusan tudják tartani a kapcsolatot. Ez sikeresen működik, nem fogy
annyi papír sem.



Tutti Tibor képviselő: Lesz egy kisebbfajta népszámlálás, ennek kapcsán, mint nemzetiségi
önkormányzat vezetője kéri, ha valaki nemzetiséghez tartozónak érzi magát, vallja is majd
annak. Igy pénzhez tudja juttatni áttételesen a faluját. A közmunkaprogram kapcsán elmondja,
hogy piszok mérges, mert sokat dolgozott rajta, mégsem működik. Tiszteletlenek a
közfoglalkoztatottak. A hivatal munkája meggyarapodott a programok miatt, mégis
tiszteletlenül bánnak a dolgozókkal, és magas ívben tesznek az elért eredményekre. Ezt
felháborítónak tartja.

Csomor József a lakosság részéről: A főutcán az utcanév jelző táblák ki lesznek cserélve. A
nagybolt előtt volt egy csodálatos szeméttároló, mely soha nem telt meg, alul Ugyanis lyukas
volt. Ezt már kicserélték. A régebben hivatal előtt álló községtérképet ki kellene helyezni.
Rengeteg betonjárdúnk nagyon rosszul néz ki, ocsmányak, lyukasak. Ezeket meg kellene
csinálni.

Csomor Tibor polgármester: Új táblák lesznek, másfajták. A táblatartók kihelyezése, felújítása
van folyamatban. A kukákkal kapcsolatban elmondja, ha két méterenként lenne, az sem lenne
elég. Járdákkal sok helyen az a baj, hogy lesózták. Oriási költség a járda. Sok helyen ahol van,
ott is Újra meg kellene csinálni.

Csomor József a lakosság részéről: Nem új járdára gondolt, rá lehetne a meglévőre vinni egy
réteget és lehengerelni.

Csomor Tibor polgármester: Látta, hogy sok helyen valóban csúnya, sőt, balesetveszélyes is a
járda állapota. De ez előtt nagyobb, fontosabb dolgokat kellene megvalósítani. Nézzük meg
például az egészségházat, az önkormányzat épületét, vagy az óvoda épületét. Nem fogja futni
mindenre.

Tutti Tibor képviselő: Utána néztek már a járdafelújítás költségeinek, de meghaladja az
önkormányzat költségvetését.

Omacht Zoltán a lakosság részéről: A kölkedi bevezető utakon rengeteg szemét van. Tudja,
hogy a közútkezelő feladata lenne, de nem lehetne, hogy az önkormányzat közmunkásai
összeszedjék azokat?

Csomor Tibor polgármester: Mindjárt válaszolna. Egyeztet a KPM-mel, ha összeszedik a
szemetet, akkor vigyék el. Egyébként a KPM platós kocsija minden héten elhalad ezek mellett
a területek mellett ők is összeszedhetnék a szemetet. Ha az önkormányzathoz virmék be az
összegyűjtött hulladékot, a szemétszállításkor, azt nem vinnék el a kukások.

Omacht Zoltán a lakosság részéről: TeSzedd program keretében kapnak az államtól kvótát,
esetleg akkor el lehetne vinni. Azt is megcsinálta már, hogy a DDNP közmunkásaival
összeszedette a szemetet és bevitték a KPM-hez. Erdőfun is van egy Útja az
önkormányzatnak, nem lehetne állagjavítást eszközölni rajta?

Csomor Tibor polgármester: Nem feledkeztünk meg Erdőfűről. A kastély környékéről a
romos épületeket lebontják, a területet pedig helyre teszik, letakarítják. Mérlegelik, hogy ilyen
igények vannak, ezek előbb-utóbb sorra fognak kerülni. Kéri, hogy jöjjenek és jelezzék ezeket
a problémákat. A legszörnyűbb, hogy mindkét Út a Bóly Zrt-é. A buszmegálló és a
buszforduló és hozzájuk tartozik.



Omacht Zoltán a lakosság részéről: Az erdőfTui lakosok nevében szeretné megköszörmi a
tavalyi karácsonyfát.

Pataki Ferencné a lakosság részéről: A határokon átnyúló pályázatokon mire pályázunk?

Csomor Tibor polgármester: Mondta, az erdőfűi ingatlanok felújítása lenne a cél.

Pataki Ferencné a lakosság részéről: Meg van rettenve attól, amit a szennyvízről mondott a
polgármester. Nem lesz semmi? Van már tervdokumentáció.

Csomor Tibor polgármester: Felejtsük el az eddigi terveket. Nincs tervdokumentáció. Az
egyedi szennyvíz a település 30%-án nem működött volna.

Pataki Ferencné a lakosság részéről: 2000 lélekszám alatti települések pályázhatnak
szennyvízre, olvasta. Nem tervezik a Balogh-féle ház állagmegóvását?

Csomor Tibor polgármester: Maximum 155 millió forintra lehetne pályázni. Ez nálunk kevés
lenne. Konkrét elképzelése nincs, mire lehetne hasznosítani a Balogh-féle házat, kötöttségeik
vannak azzal kapcsolatban. Múzeumféleség járható lenne. Falumúzeumnak nem jó a
látogatottsága. Szerkezeti problémák vannak, muszáj lesz vele foglalkozni.

Pataki Ferencné a lakosság részéről: A közmunkások nem akarnak dolgozni. Úgy gondolja,
hogy aki kiadja a munkát, annak ellenőriznie kellene az elvégzett munkát. 1 óra múlva nézze
meg, ha nem végzik el, küldjék el. Ezt szerinte nem szabad hagyni.

Csomor Tibor polgármester: A munkabér és a végzett munka aránya is közrejátszhat.
Nagyon-nagyon nehéz dolog ez. Aki ebben nincs benne, nem is tudja mennyire.

Hegedűs Sándor ifj. tanyagondnok, a lakosság részéről: A közmunkaprogram ott kezdődik,
hogy az abban résztvevők iskolai végzettsége általában 8 általános, illetve ezek az emberek
hozzászoktak, hogy ha otthon maradnak több pénzt kaptak, mintha elmentek volna dolgozni.

Habling Imréné a lakosság részéről: Az ő férje hasonló bérért télen-nyáron napi 8 órában
hordja a leveleket. Az embereket nem lehet az iskolai végzettségük alapján megítélni. A
munka az nem az iskolázottsághoz kötődik. Neki is csak 8 általánosa van.

Tutti Tibor képviselő: Azért nagyon mérges, mert ő kiállt ezekért az emberekért a testületen
belül. De nagyon tiszteletlenül viselkedik a lakosság is a testület felé. Nagy ívben tesznek
rájuk. Orák hosszat magyaráznak nekik, példát mutatnak napról napra és nem tudnak előrébb
jutni.

Muskát Zoltán alpolgármester: Két dolgot figyelembe kell venni. A közfoglalkoztatásnak
köszönhetően 2-3 millió forint bent marad az önkormányzat kasszájában, mivel adóznak ezek
az emberek. Több pénzt visznek haza, mert bérük van. Az a céljuk, hogy egyrészt teremteni
próbálnak, másrészt pénzt spóroljanak.

Füredi Zoltán PÜB tag: A kertészeti program kapcsán elmondja, kevesen tudják, hogy a
polgármester állt ki e mellett a program mellett, azért, hogy munkát tudjon adni ezeknek az
embereknek. Ő már az elején megmondta, hogy nem csinálná.



Pataki Ferenené a lakosság részéről: Úgy kell motiválni őket, hogy felelőssé kell tenni őket a
munkájukért.

Omacht Zoltán a lakosság részéről: Az a baj, hogy Patakiné úgy gondolkodik, hogy ez egy
munkahely. De ez nem az, ez a szociális források átcsoportosításának csatornája.

Csomor Tibor polgármester: Próbálkozott ő is azzal, hogy holnap nem kell jönni dolgozni, de
nagyon nehéz. Központi elvárás, hogy az önkormányzatok minél több embert
foglalkoztassanak. Minimális az, hogy van-e mögötte munka. A statisztika, a
munkanélküliség csökkentése számít. Könnyebb lenne, ha kevesebb embert kellene
foglalkoztatni, de egyelőre nem ez az elvárás.

Tutti Tibor képviselő: Jegyezzük azért meg, hogy vannak becsületesebb dolgozók is.

Deák Annamária a lakosság részéről: Most, hogy itt van a jó idő meg szeretné kérdezni, hogy
a KMB-s és a polgárőrség milyen feladatokat látnak cl. A régi iskolánál ami megy pénteken
és szombaton, azt nem lehet elviselni. Tudja, hogy a szülőkkel van a gond. Nem azért jön
haza két hétre a külföldi munkájából, hogy ezt hallgassa. Miért kell taknyosoknak,
puckosoknak ilyet csinálni? Ezért lenne kíváncsi, hogy miért is van a KMB-s és a
polgárőrség.

Csomor Tibor polgármester: A KMB-s rendőrt nem ő irányítja, nem tudja, miért nem lépett.
Ebben a témában már kért tőle segítséget. A polgárőrségben papíron 4 fó, egyébként 3 fó van.
Műsorok, rendezvények biztosításánál ott vannak. Ezt fel kellene fejleszteni. Régóta ilyen
kevesen vannak. Eszköz nincs a kezükben.

Boros János a lakosság részéről: Lassan 30-40 cm-es lesz a fű, megint ott marad a szemét a
TeSzedd-nél. El kell menni körbenézni mennyi flakon van eldobálva.

Csomor Tibor polgármester: Minden területnek megvan a maga gazdája, az önkormányzatnak
erre nincs kapacitása.

Tutti Tibor képviselő: A közmunkaprogramban nem lehet máshol munkát végezni, mint a
programban szereplő helyen.

Csomor Tibor polgármester: Annyit megígér, hogy a közigazgatási területen átfutó
főútvonalak mentén összegyűjteti a szemetet.

Pataki Attila a lakosság részéről: HÉSZ módosítást ki kezdeményezhet?

Csomor Tibor polgármester: Idén év vége felé cl lehet indítani, de jövőre lesz a dömping,
mert mindenkinek meg kell csinálni. Ha egy-egy szerv, hatóság köti az ebet a karóhoz, nem
tud mit tenni. Megjelenhetnek egyedi indítványok is, de aiinak nem tudja szavatolni a
véghezvitelét. Más szervek előirásaiba nem tud beleszólni.

Tutti Tibor képviselő: A rendeletek megalkotásakor konszenzusra törekszenek.

Csomor Tibor polgármester: Záróban megköszöni a képviselő-testület hatékony munkáját. A
jövőben is azon fognak dolgozni, hogy előre menjen a falu. A fontos kérdésekben egyhangúan
döntenek. Abban kéri a lakosság segítségét, hogy építő munkájuknak ne tegyenek keresztbe.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és a
közmeahall2atást bezárta.

Km11.

Csomor Ti. er
polgármester

Muská~~t ~
jkv. hitelesítő

Zimmermann-né dr Kovács Anikó
je yző

Tutti Tibor
jkv. hitelesítő



KÖLKED KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181

MEGHÍVÓ

Kölked Község Képviselő — testülete 2016. március 21-én (hétfőn) 1600 órai kezdettel tartja
nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzati hivatal nagyterme.

Tájékoztatom, hogy a KÖZMEGHALLGATÁS idó~onIja: 2016. 03. 21. 18:00 óra, helyszíne a
Polgári Olvasókör nagyterme.

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze vagy nálam a
20/9605933-as, vagy Varga Veronikánál a 20/311-55-04-es telefonszámon!

Nyilvános ülés további napirendlej:

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermeki óléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér László intézményvezető

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

4.) Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

5.) Előterjesztés a 2015. évi éves ellenőrzési jelentésről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

6.) Egyebek

7.) Képviselői interpellációk

Zárt ülés napirendjei:

1.) Előterjesztés települési támogatás kérelmekről
Előadó: Csomor Tibor polgánnester



2.) Előterjesztés Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számla feloldásához
Előadó: Csomor Tibor polgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok!

Kölked, 2016. március 10.

Csomor Tibor s.k.
polgármester


