
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2015. augusztus 18.-án  a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal  

épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület 

nyilvános ülésén.  

  

 

Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester 

                            Sepovitsné Marczi Szilvia (alpolgármester)       

                            Gruber Tibor képviselő      

           Papp-Sebők Tímea 

 

                            

    

Igazoltan távol maradt:- 

                            Frőlichné Zsupán Eszter        

      

                               

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Jávorcsik Béla jegyző 

 

Az 1. napirendi ponthoz tanácskozási joggal meghívott: Méhes Zsolt 

tervező  

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen, 

megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 jelen van, Frőlichné 

Zsupán Eszter  hiányzik, ezért határozatképesek vagyunk. Méhes Úrnak 

sikerült eljönnie a testületi ülésre, ezért vele kezdenénk meg a napirendi pontok 

tárgyalását.  

 

Javaslom, hogy fogadjuk el a módosított  alábbi napirendet: 

 

 

NAPIREND 
 

1. napirendi pont 

A szennyvízpályázat jelenlegi állásáról 

Előadó: Dukai Zoltán polgármester 

              Méhes Zsolt tervező    
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2. napirendi pont 

A  Mecsek –Dráva Hulladékgazdálkodási Program vagyonkezelői 

szerződése  

Előadó: Dukai Zoltán  

 

 

3. napirendi pont 

A DRV Zrt. 2016-2030 beruházási-felújítási és pótlási  terve 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

 

4. napirendi pont 

A temető felé vezető út aszfaltozása 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

5. napirendi pont  

Önkormányzati eszközbeszerzések 

 

 

6. napirendi pont 

Egyebek: Rendezvények 

Előadó: Dukai Zoltán  
 

7. Segélykérelmek megtárgyalás  

Előadó: Dukai Zoltán polgármester  

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag ) elfogadta a meghívóban 

szereplő napirendet. 

 

1. napirendi pont 

A szennyvízpályázat jelenlegi állásáról 

Előadó: Dukai Zoltán polgármester 

              Méhes Zsolt tervező    

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Köszöntöm a körünkben Méhes Zsolt tervezőt, aki 

Magyarsarlós község szennyvíz pályázatához a vízjogi engedélyes terveket 

készítette. Már járt nálunk testületi ülésen és a művelődési házban 

megrendezésre kerülő szennyvízzel kapcsolatos lakossági fórumon is részt vett. 

Ezen a fórumon bemutatásra kerültek a település szennyvízre vonatkozó tervei 



 3 

is.   Kérem, hogy szíveskedjen tájékoztatni bennünket a pályázat jelenlegi 

állásáról. 

 

Méhes Zsolt tervező: Sajnos a legutóbbi találkozásunk óta nem volt olyan 

pályázati kiírás, amelyre Magyarsarlós benyújthatott volna pályázatot. A 

KEHOP alapot szeptember-októberben nyitják majd meg újra és mindenképpen 

javaslom, hogy pályázzunk, bár a pontos feltételek még nem ismertek. Annyi 

biztos, hogy megváltoztatják az egész pályázati rendszert, bizonyos tekintetben 

leegyszerűsödik , hiszen most majd csak egy igényt kell benyújtani, amelyet 

elbírálnak. 

 

Dukai Zoltán polgármester: Lehet-e valamit tudni a „régi” DDOP 

pályázatunról? 

 

Méhes Zsolt tervező: A régi, DDOP-s pályázaton megkapta Magyarsarlós a 

pozitív elbírálást, azonban a pénzt kivonták a keretből és átcsoportosították 

információim szerint útépítésre.  Azt is rebesgették, hogy figyelembe veszik a 

korábbi pontozást, de az is lehet, hogy ez itt majd semmit nem fog számítani. 

 

Dukai Zoltán polgármester: A lakosok türelmetlenül várják a beruházást. Mit 

mondhatunk nekik, most már túl vagyunk sok olyan ígéreten is melyet a 

kormány nem váltott valóra. 

 

Méhes Zsolt tervező: Az ígéretek, politikai színektől függetlenül működnek. 

Először 2008-ban vonták ki a forrásokat. Ekkor Nagykozár kényszerült 

várakozni közel 7 éven át. Aztán 2011-ben Magyarsarlóst érintette a dolog. Az 

egész pályázati rendszer átalakulóban van, így biztosra semmit nem ígérhetek. 

Egy biztos: 2020-ig vállalta az ország a csatornázás kiépítését, a másik az, hogy 

vízjogi engedélyes tervek nélkül labdába sem rúghatunk.   

 

Dukai Zoltán polgármester: Időben ez mit jelent? Mikor várható az új pályázat 

megjelenése és lehet e tudni valamit a várható kritériumokról, esélyekről? 

 

Méhes Zsolt tervező: A pályázat szeptember-októberben kerül kiírásra, ez az 

egy biztos jelenleg. Én mindenképpen javaslom, hogy induljon el a település az 

új kiírás szerinti pályázaton. Ehhez kell a vízjogi engedélyes tervek , amelynek 

díja 270.000 Ft és kellenek a közműszolgáltatókkal történő egyeztetések, 

amelyek hozzávetőlegesen 50.000 forintba fognak kerülni. Az esélyekről nehéz 

nyilatkozni mert a DDOP pályázatban 20-25fő résztvevőre számítottak és 200 

pályázat érkezett be. 
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Sepovitsné Marczi Szilvia : Ez azt jelenti, hogy ők most is pályázni fognak, így 

továbbra sem lesznek jók az esélyeink.  

 

Méhes Zsolt:  a 200 pályázónak a fele rögtön beadás után kiesett, mert nem 

felelt meg a kritériumoknak. A megmaradtak fele formailag hibás volt. Az 50 

pályázatból 20 nem tudta teljesíteni a hiánypótlást. Magyarsarlós 30 pályázat 

közül került be a legjobb 8-ba. 

 

Dukai Zoltán polgármester: A számokat összevetve, mivel több szakhatóság 

van,  500 000 ft. kiadással számolhatunk. Kérdezem a képviselő testületet, jóvá 

hagyja e a kiadásokat? Tudom, hogy nem könnyű dönteni, mert egyrészről van 

egy teljesen kész pályázati anyagunk, amit az új feltételeknek megfelelően 

átdolgozva azonnal beadhatunk.  Ugyanakkor nem ismerjük a feltételeket, így 

az esélyeinket sem. 

 

Sepovitsné Marczi Szilvia alpolgármester:  Én javaslom, kérjük ki az 

engedélyeket. 

 

Méhes Zsolt tervező: Lassan véget érnek a szabadságolások, így ne várjuk meg, 

mert a szolgáltatók is le lesznek terhelve. 

 

Dukai Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

 

 

Szám:  / 2015. (.) sz. határozat 

Tárgy:  A szennyvízberuházás vízjogi engedélyes terveinek megrendelése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag elhatározza, hogy megrendeli a szennyvízelvezetési pályázat 

benyújtásához szükséges vízjogi engedélyes tervek megújítását a 

közműszolgáltatókkal történő egyeztetéssel együtt, melyre elkülönít 500.000 Ft 

összeget. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  
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1) Irattár 

2) Pénzügy 

3) Méhes Zsolt tervező 

 

2. napirendi pont 

A  Mecsek –Dráva Hulladékgazdálkodási Program vagyonkezelői 

szerződése  

Előadó: Dukai Zoltán  

 

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Az évek óta futó Mecsek – Dráva 

Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatosan december környékén már 

döntött a képviselő-testület, azonban a vagyonkezelésről szóló felhatalmazás 

kimaradt a jegyzőkönyvből. 

Kérem ennek elfogadását ! 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Szám:  sz. határozat 

Tárgy: Vagyonkezelői szerződés megkötése  

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal-

egyhangúlag- elhatározza, hogy a Mecsek –Dráva Önkormányzati Társulás 

16/2014.(VIII.14.)számú határozata alapján a Mecsek –Dráva 

Hulladékgazdálkodási Program –települési szilárdhulladék gazdálkodási 

rendszerek fejlesztése Projektben megvalósuló létesítmények, eszközök felett 

vagyonkezelői jog alapításával és felhatalmazza a Társulási Tanácsot a kijelölt 

üzemeltetővel a vagyonkezelői szerződés megkötésére. 

Felelős:  Dukai Zoltán  polgármester  

Határidő: Értelem szerint 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül: 
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1./ Pénzügy 

2./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (már megküldve)  

 

3. napirendi pont 

A DRV Zrt. 2016-2030 beruházási-felújítási és pótlási  terve 

Előadó: Dukai Zoltán 

Dukai Zoltán polgármester: A DRV ZRt. megküldte a településre vonatkozó 

2016-2030 közötti beruházási-fejlesztési tervét. (ismerteti a tervet és a 

Magyarsarlósra vonatkozó adatokat) a feladatok elvégzésére történő 

felhatalmazást. 

Kérem ennek elfogadását ! 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Szám:  sz. határozat 

Tárgy: 2016-2030 beruházási-felújítási és pótlási  terve elfogadása 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal-

egyhangúlag- mint a 84193-13-6/2014 iktatószámú működési engedély 

módosítása iránti kérelemben szereplő Nagykozár kistérségi vízmű ellátásért 

felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ 

szerinti , a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016.-2030 időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza 

Dukai Zoltán polgármester, hogy a gördülő fejlesztési tervel kapcsolatos 

feladatok elvégzésével a DRV Zrt.-t hatalmazza meg. 

Felelős:  Dukai Zoltán  polgármester  

Határidő: Értelem szerint 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül: 
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1./ Pénzügy 

2./ DRV Zrt. 

4. napirendi pont 

A temető felé vezető út aszfaltozása 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

Dukai Zoltán polgármester: Három árajánlatot kértem írásban a temetőhöz 

vezető út aszfaltozására. (kibontja a borítékokat). 

A Baranya Aszfalt Kft. 315 méter hosszban, 2,5 méter szélességgel 525 m2 

felületre 2.595.545 Ft. összegű ajánlatot, az Útplasztika Kft. 151 méter hosszú, 

átlag 2,6 méter szélességben 400 m2 területre 4980 Ft+ÁFA /m2 árat adott, 

míg a BRF Management Kft.  435 m2 területre 2800 Ft+ÁFA összegű ajánlatot 

adott. 

A benyújtott árajánlatokkal kapcsolatban az a problémám, hogy a Baranya 

Aszfalt Kft. árajánlata számítási hibát tartalmaz, mert nem stimmel a hossz és a 

szélesség szorzata , ráadásul nem m2-re vetítve adta meg az árat. Felhívom őket 

a pontosítás végett.(telefonon felhívja a Baranya Aszfalt Kft.-t)  

Most beszéltem az ügyvezetővel, aki elnézést kért és azt mondta, hogy  3000 

Ft+ÁFA /m2 árban tudják elvégezni a munkát.  Ezek alapján a BRF 

Management Kft.-é a legjobb ajánlat, de a három árajánlatban nem stimmelnek 

a hossz és m2 adatok, ezért javaslom, hogy kérjünk új pontosított árajánlatokat. 

Az lenne a kérdésem, hogy az átjátszó állomás melletti részen az út 

lezárásaként ki lehetne alakítani egy torkolatot. Ennek költsége nem túl magas 

és szembejövő autó esetén könnyebb lenne a lehúzódás, befejezetté válna az út. 

A 134/12 hrsz.-ú ingatlan előtt nagyon rossz az aszfalt minősége (Nagy Viktor 

háza előtti 10-12 m2)  javíttassuk-e ki? 

Gruber Tibor képviselő: Teljesen feleslegesnek tartom a torkolat kiépítését, 

inkább a meglévő és repedezett aszfaltot csináltassuk meg jól. 

Dukai Zoltán polgármester: Javaslom ennél a munkánál is, műszaki ellenőr 

alkalmazását.  Most beszéltem Tollas Tibor úrral, aki 60.000 forintért vállalná a 

műszaki ellenőrzési feladatokat. Kérem szavazzunk erről! 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Szám:  sz. határozat 

Tárgy: A temetőhöz menő út aszfaltozása 

 

H A T Á R O Z A T 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal-

egyhangúlag elhatározza, hogy a temető felé vezető 78 hrsz.-ú út aszfaltozására 

bekért árajánlatok tisztázására hívja fel az ajánlattevőket, mivel azok nem 

összehasonlíthatóak.  

A képviselő-testület a kivitelezés műszaki ellenőrzésére bruttó 60.000 forint 

megbízási díjért szerződést köt. 

Felelős:  Dukai Zoltán  polgármester  

Határidő: Értelem szerint 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül: 

1./ Pénzügy 

5. napirendi pont  

Önkormányzati eszközbeszerzések 

 

Dukai Zoltán polgármester:  310.000 forintot költöttünk eszközbeszerzésekre, 

melyek közül a legnagyobb nagyságrendet a fűkasza kések tették ki. Új 

sövénynyírót kellett vennünk, motoros permetezőt  és alkatrészeket a gépekhez. 

A 3 db fűkaszánkból 2 db  10 éves elmúlt, ha már nem lehet javítani őket az 

esetleges cserékre itt is gondolnunk kell.  Miklós sajnos kórházba került, a 

közmunkások teljes erőbedobással dolgoztak, hogy utolérjék magukat. Bökös 

Ernő felajánlotta a segítségét a kaszálásban, lenyírta a Jókai parkot.  

Igyekszem fokozottan ellenőrizni a közmunkásainkat. Eddig is napi szinten 

voltam náluk, de az utóbbi hónapban 3-4 szer is meglátogatom őket naponta. 

Gondoskodom az alkatrészekről, üzemanyagokról, a gépek javítatásáról, 

innivalóról a nagy melegben.  A Közútkezelő segítségét is kértem  a bekötőút 

nyírásában, mert már nem győzik a sok munkát. A kistraktorral is gondok 

vannak, javítását megoldottam, de nem tud felmenni az emelkedőn sem, így a 
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vontatásáról kellett gondoskodni.  A közel jövőben, ha anyagi lehetőségeink 

engedik itt is számítanunk kell a cserére. Ezt a gép is nagyon öreg. 

A Rendezvényház korszerűsítésére 45.000 Ft.-ot költöttünk el. Ennek keretében 

szappanadagoló, törölközőtartó, WC ülőke lett vásárolva.  Ezzel a 

rendezvényház WC-je  korszerűvé vált. Pótoltuk a poharakat és tányérokat, 

szalvétákat is.  Sebők Tímea ajánlott segítséget legutóbbi testületi ülésen. 

Köszönöm az Engeres vásárlásokat.  

A 100 Hrsz. árok (Gruber Tibor mellet) utolsó 1,5 métere a levegőben lóg  az  

árok becsatlakozásánál alámosta a víz. Hogy kibírja az őszi betonozásig 

kifugáztuk az alját, mert a víz el sem jut a végéig eltűnt az utolsó. 1,5 méter 

előtt, tovább mosva a levegőben logó, még tartó árok alatti részt.  

Gruber Tibor képviselő: Ezt az okozza, hogy magas vízállásnál az oldalról 

belezúduló víz megforgatja a patakmeder vizét és az mossa ki. 

Dukai Zoltán polgármester: A Szarka-hegyen, a 028 hrsz-ú úton  az út közepét 

kimosta az eső. Az út árokként funkcionálva vezeti a sáros vizet, a Jókai 

utcába.  A Kalócz-hegyen pont fordítva történt, ott a 066 hrsz.-ú úton a két 

nyomvonalat mosta ki az eső, megnehezítve a közlekedést. Ezeket az utakat 

rendbe kellene hozatnunk, de van olyan szűk hely, ahová csak a BobCattel 

lehet bejutni. 

Gruber Tibor képviselő: Az egyik út tönkretételében közrejátszott az is, hogy a 

Zécz Pista erdejét kitermelték és hatalmas gépekkel tönkretette a fakivágást 

végző cég az utat. Fel kellene először őket szólítani. 

Dukai Zoltán polgármester: Nem kis munkába került, annak elérése, hogy ne a 

falun keresztül hordták a fát. Sajnos a törvények nem túl sok lehetőséget 

biztosítanak számunkra.  A felszólítás nem biztos, hogy célra fog vezetni,  a 

jegyző úr a múlt ülésen is elmondta, Virág Zsolt esetében, hogy nem tehetünk 

túl sokat.  

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Amennyiben a földutat rendeltetésszerűen –

közlekedésre - használták, akkor nem léphetünk velük fel. Az 

önkormányzatnak, mint a közút kezelőjének lehetősége van súly és 

sebességkorlátozásra. Ha elrendelné az önkormányzat a súlykorlátozást és 

engedélyhez kötné a behajtást, az engedély nélkül behajtókkal szemben a 

rendőrség is eljárhatna és nyomon követhető lenne, hogy ki tette tönkre. 
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Dukai Zoltán polgármester: Ezt nem javaslom, mert akkor a falu útjait tennék 

tönkre. Ha pedig a faluban is bevezetnénk akkor az itt élőknek okozna 

problémát. Összességében fél napos munkáról lenne szó. kb 50 000 ft 

összegben. Ha figyelembe vesszük, hogy Kalócz-dűlőben 15 éve nem volt 

karbantartási munka, akkor a mérleg két serpenyője nem biztos, hogy 

egyensúlyban van.   

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Egyre több település vezeti be  a földadót, melyből 

az ilyen kiadásokat finanszíroznák. A külterületi utak karbantartására azért is 

célszerű, mert zömében azok az emberek használják őket, akiknek ott földjük 

van  így igazából ők járulnak hozzá a karbantartáshoz is. A vállalkozók is 

fizetnek iparűzési adót. Éves szinten 1000 ft/hektár kigazdálkodható összeg 

lehetne.  

Gruber Tibor képviselő: Én ezt semmi képen nem javaslom, mert a 

földtulajdonosoknak így is túl magasak a terheik. Miért ők fizessenek  az utakat 

mindenki használja. Nincs erre szükség.  

Sepovitsné Marczi Szilvia alpolgármester:  Én sem javaslom a földadó 

bevezetését. A Zrt.-vel is sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Sok mindenben 

segítenek ez biztos, hogy megrontaná az együttműködést. 

Dukai Zoltán polgármester: Felvettem a kapcsolatot a Multi Alarm Kft-vel, a 

kamera rendszer kiépítésének ügyében. Szeptember 14-én kezdődne meg a 

kiépítés, mely a menekülthelyzetet látva aktuálissá is válik. Egyeztettem a 

polgárőrség vezetőjével is, mert többen tervezik kilépésüket. Főként olyanok, 

akik rendszeresen járnak szolgálatba.  Geiszkopf Jánossal magam beszéltem, 

hogy ne lépjen ki mert most lesz igazán fontos a polgárőrség.  Azt sérelmezik, 

hogy a többség egyáltalán nem jár szolgálatba. Van aki éve óta nem volt kint és 

beírni is lusta magát. A polgárőrség nélkül nem lehet üzemeltetni a térfigyelő 

rendszert. Ezért az ősz  folyamán lenne egy tagsági gyűlés, ahol bízom benne 

sikerül megoldani ezt a helyzetet.  

Sebők Tímea képviselő.  Az én apám, ha megkapja a beosztást, már tudja hogy 

nincs értelme elindulni, mert a társa úgysem fog eljönni.  Csak azt nem tudom, 

hogy miért vállalja olyan aki nem csinál semmit. 
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Sepovitsné Marczi Szilvia alpolgármester : Egyetértek a kamerák bővítéssel, 

azt kérném, hogy a kozári bekötőút környékére, a mi utcánkba is helyezzünk fel  

kamerát, mert itt a legnagyobb a forgalom. 

Dukai Zoltán polgármester: Hétfőn meg fogom kérdezni. Ami gondot okozhat 

az a megfelelő jelerősség. Mögöttetek van egy domb, ami árnyékol. Lehet, 

hogy magasabbra kell helyezni a központi vevőt, szerintem ez megoldható. A 

kamera költsége nem volt bent a korábbi testületi ülés jegyzőkönyvében, ez 

pluszként fog megjelenni. 

6. napirendi pont 

Egyebek: Rendezvények 

Előadó: Dukai Zoltán  

 

Dukai Zoltán polgármester: Június 21-én zenés gyereknapi műsor került 

megszervezésre a Csurgó zenekar előadásában. A rendezvényen  pizzával és 

üdítővel láttuk vendégül a résztvevőket. 31 fős részvételünk volt, melyre        

14 000 ft.-ot költöttünk.  A zenekart a Tudásközpont finanszírozta.   

A nyugdíjasok máriagyűdi zarándoklata 20.500 forintba került. Javaslom, hogy 

vállaljuk át ezt az összeget, mely a buszköltséget tartalmazta. 

 Augusztus 1-én Kaposváron jártunk a Virágfürdőben. A kirándulás jól sikerült, 

ketten lebetegedtek, ezért nem tudtak eljönni, de így is 55 fő vett részt. 100.000 

forintot költöttünk, mely tartalmazta a buszköltséget és a 16 év alattiak 

belépőjét.                                                                                                                  

Július 25-én került megrendezésre a fiatalok bemutatója és a filmvetítés.  A 

rendezvény 75.000 forintba került, úgy hogy üdítőkből elég sok megmaradt, 

melyeket más rendezvényeken  felhasználhatunk. 74 helyi lakos jött el.                   

A lakosság kérésére a tél folyamán megismételnénk a rendezvényt.  A fiatalok 

bemutatójába becsúszott egy kis baki. A kezdéssel egy időben aratni kezdett 

egy kombájn a helyszíntől 15-20 méterre, így nem lehetett érteni a fiatalok 

szóbeli magyarázatait.  Mivel az előadás 10-15 perces volt megkértem a 

kombájnost álljon meg.  

Gruber Tibor képviselő: Azért Joó Zolit is meg lehet érteni, mert a kombájnt 

sokkal korábban megrendelték és jött az eső, azért siettek a munkával. Az 

előadást is lehetett volna halasztani szerintem. 
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Dukai Zoltán polgármester:  A fiatalok hónapok óta készültek. 74 ember 

várakozott, videofelvétel is készült, mely a honlapra is felkerül. Én a 

rendezvényt több nappal előtte szórólapon meghirdettem, időpont is volt adva. 

Tudomásom szerint Joó Zolinak volt más területe a faluban. Lehet, hogy ott 

kellett volna kezdeni. Magam részéről véletlen egybeesésnek tekintem a dolgot.  

Augusztus 23.-án kenyérszentelésre kerül sor. A kenyérszentelés után meg 

szoktuk vendégelni a lakosságot, ez nem kerül pénzbe, mert megmaradt annyi 

üdítőnk, hogy bőven elég legyen. 

Búcsúra, a nemzetiségi önkormányzatok hagyományait követve igyekszem 

kórust szerezni. Ennek költségeit sajnos egyenlőre nem ismerem. 

Gruber Tibor képviselő: Augusztus 20.-án megyünk a Borbarátok Klubjával  

64 fővel kirándulni. Úti célunk, a kopácsi rét és Eszék. 

Dukai Zoltán polgármester: Június 27-én megrendezett borbarátok bálja is 

nagyon jól sikerült.   Fuchs Krisztián kérte, hogy a bejáróját  hagyjuk szabadon, 

mert lezárja a feljárót. Az áruszállításban zavarja, hogy az autók össze-vissza 

parkolnak, így nem tudja megközelíteni a boltot.   Azóta egyeztettem vele és 

megígértem, hogy igyekszünk odafigyelni a dologra.  

Dukai Zoltán polgármester: A Trautman Gábor Emlékkupa  idei megrendezése  

is kétséges, mivel a testvére , Andrea nem szeretné tovább folytatni, Ernő pedig 

örülne, ha tovább folytatódna.  

 

Amennyiben több kérdés, észrevétel, javaslat nincs, az ülést  

bezárom. 

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

           Dukai Zoltán                                                   Dr. Jávorcsik Béla  

          polgármester                                                               jegyző 


