
JEGYZİKÖNYV  
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013.01.30.-i ülésérıl. 
 
Helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági 

tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Hillender Györgyné 
intézményvezetı, Barta Józsefné intézményvezetı, Temesváriné Bozsó Ágnes 
intézményvezetı, Gál Istvánné intézményvezetı, Angyal Csaba pénzügyi 
csoportvezetı, Patakiné Holló Irén jegyzıkönyvvezetı 

 
Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti 
a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítésre Burján Attila Jánost jelöli ki. 
 
A napirendek közé 2 elıterjesztést javasol felvenni: 
 

1.) Elıterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz való csatlakozásról    
 
2.) Elıterjesztés „ Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai Fejlesztések és 

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása „ c. pályázaton történı részvételérıl 
 

A bizottság 4-4-4 igen szavazattal az elıterjesztéseket a  napirendek közé felvette, a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Tatár László polgármester a napirendek közül 1 elıterjesztést javasol kivenni 
 

4.)Elıterjesztés települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításról 
 
A bizottság 4-igen szavazattal az elıterjesztést a  napirendek közül levette. 
 
Papp Róbert kéri még egy új napirendi pont felvételét: 
 
Papp Róbert:  A szennyvízszippantás díjának megemelése a lakosságra elviselhetetlen mértékő terhet 
ró, meg kell vitatni, milyen átcsoportosítási, támogatási lehetıségeket lehetne találni ennek 
enyhítésére. Kérem a tárgy megvitatását a bizottsági tagoktól. 
 
A bizottság 3 igen, 1 tartózkodással az elıterjesztést a  napirendek közé felvette 
 

1.) Elıterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
elızetes tárgyalása  

   Elıadó: Tatár László polgármester 
 

Papp Róbert: Az új önkormányzati tv.szerint csak nullás költségvetés tervezhetı. Akkor mi az a  
-47.343. ft.? Hogyan lesz ebbıl nulla. 
 
Tatár László polgármester: A kötelezı feladatokat az állami bevétel nem fedezi. Az önként vállalt 
feladatok plusz bevételt mutatnak, de az is kevés a kötelezı feladatok mínuszának ellensúlyozására. 
A tv. Enged likvid hitel tervezését. 
  
Ficsor Dénes: Nagyon sok önkormányzat ebben a cipıben jár. Ha nullás költségvetést terveznénk 
akkor is szükség lenne likvidhitelre a folyamatos mőködéshez. 
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Gácsi Jánosné: Biztosan lesz erre valamilyen tervezet. 
 
Ficsor Dénes: Februárban kell elfogadni a költségvetést. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Milyen felhalmozási kiadást terveztünk a Hársfa úti lakásra, ilyen rossz állapotban 
van? 
 
Gácsiné: Ha ilyen rossz állapotban van, akkor az a bérbeadó bőne is, ellenıriznie kellene. 
 
Nardai Dániel: Kettı évbe telt mire ki tudtuk rakni a bérlıt, ennek következménye a kaukció. 
 
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elızetes 
tárgyalásáról készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
1/2013.(I.30.)Pü.biz.  határozat: 
 
 Fegyvernek  Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elızetes tárgyalása   
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének elızetes tárgyalásáról  készült 
elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 
 
 

2.) Elıterjesztés Fegyvernek  Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
tervkoncepciójának módosításáról  
Elıadó: Tatár László polgármester 
 

Temesváriné Bozsó Ágnes: A létszámok testületi ülésre pontosításra kerülnek. 
 
Papp Róbert: A Polgárırség és a Sportegyesület miért egy csoportban vannak. 
 
Gácsi Jánosné: Az iskolából 4 fı átkerült a konyhába miért van plusz 4 fı a bölcsödén. 
 
Hillender Györgyné: Az új tv. Nem csak pedagógust és pedagógust segítı létszámot tesz kötelezıvé 
hanem ezeket is. 
 
Gácsi Jánosné:Például  informatikust is?  
 
Hillender Györgyné:Ez így van, bár nem tudom mit fog csinálni 
 
A bizottság a Fegyvernek  Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójának 
módosításáról készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
2/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat 
 
A Fegyvernek  Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójának 
módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság A Fegyvernek  Nagyközség Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési tervkoncepciójának módosításáról készült elıterjesztést a 
képviselıtestületnek elfogadásra javasolja 
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Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
3.)Elıterjesztés lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001./III.30./ rendelet         
módosításáról  

               Elıadó: Tatár László polgármester 
  
Gácsi Jánosné: Ez egy visszatérítendı hitel, kamatmentes. Ezzel lehetne a fiatalokat itt tartani, évek 
óta még sem adjuk. Nem játszóházat kellene építeni. Lehet ez a 100.000. ft hiányozna ahhoz, hogy a 
fiatalok lakáshoz jussanak. 
 
Tatár László polgármester: Milyen a statisztika? 
 
Angyal Csaba:Sajnos nagyon rossz. Kevesen fizetnek. 
 
Tatár László polgármester:Több ilyen behajtás alatt álló ügyünk van. 
 
Gácsi Jánosné:Én a tisztességes emberekre gondoltam. 
 
Tatár László polgármester: Nem válogathatunk, ha egy ember kap akkor aki megfelel a kritériumnak 
mindenkinek adni kellene. 
 
Angyal Csaba:Ezt az alapot az önkormányzat hozta létre és az új igényeket a visszafizetésekbıl 
kellene finanszírozni. De ha nincs visszafizetés, akkor nincs mit visszaforgatni. 
 
Tatár László polgármester: Tavaly egy ilyen igény volt, tegyen javaslatot a bizottság. 
 
Temesváriné Bozsó Ágnes: A költségvetésben már tavaly sem volt benne, mert annyira nem teljesültek 
a visszafizetések. 
 
A bizottság a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001./III.30./ rendelet módosításáról  készült 
elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
3/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
Lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001./III.30./ rendelet  módosításáról  
 

 A Pénzügyi Bizottság lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001./III.30./ 
rendelet  módosításáról szóló  készült elıterjesztést a képviselı-testületnek 
elfogadni javasolja. 

 
     Errıl értesül: 

1) Képviselı-testület 
2) Pénzügyi Bizottság 

 
4.)Elıterjesztés az Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos 
nyilatkozat tartalmának elfogadásáról 

                                   Elıadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert: Az állam 70%ot vállal át lakosságszám alapján. Nem lehetne, hogy többet vigyen el? 
 
Tatár László polgármester: Tv. mondja ki milyen lakosságszámnál, mennyit vállal át. 
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Gácsi Jánosné: Nem lehet mit tenni. 
 
A bizottság az Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának 
elfogadásáról készült elıterjesztés 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
4/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának elfogadásáról 
 

 A Pénzügyi Bizottság Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos 
nyilatkozat tartalmának elfogadásáról készült elıterjesztést a képviselı-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
    Errıl értesül: 

1.) Képviselı-testület 
2.)  Pénzügyi Bizottság 

 
                  
                             5.) Elıterjesztés állami tulajdon önkormányzati tulajdonba vételérıl. 
                                 Elıadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester: Az adott ingatlannak 46 tulajdonosa van. 
 
Angyal Csaba: Az ingatlan mindenféle jelzálog teher alatt áll. 
 
Papp Róbert: Nem lehet valakinek odaadni? Ha nem figyelünk az ingatlanra, újra tiszta gaz lesz 
minden. 
 
Angyal Csaba:Állami tulajdon, az önkormányzatnak ajánlja fel. 
 
A bizottság állami tulajdon önkormányzati tulajdonba vételérıl  készült elıterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
5/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
Állami tulajdon önkormányzati tulajdonba vételérıl   

 
A Pénzügyi Bizottság állami tulajdon önkormányzati tulajdonba 
vételérıl készült elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja 
 
  Errıl értesül 

1.) Képviselı-testület 
2.)  Pénzügyi Bizottság  

 
 

                               6.)Elıterjesztés a Mővelıdési Ház és Könyvtár 2012.évi beszámolójának és 
                                        2013. évi munkatervének elfogadásáról 

                            Elıadó: Tatár László polgármester 
 

Az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A bizottság  a Mővelıdési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolójának és 2013. évi 
munkatervének elfogadásáról  készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek 
elfogadni javasolja. 
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6/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
Mővelıdési Ház és Könyvtár 2012.évi beszámolójának és 2013. évi munkatervének elfogadásáról 
                                         

 A Pénzügyi Bizottság Mővelıdési Ház és Könyvtár 2012.évi  
beszámolójának és 2013. évi munkatervének elfogadásáról  készült 
elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 

                                                            
                                           Errıl értesül: 
                                                   1.)   Képviselı-testület 

2.)  Pénzügyi Bizottság  
 

7.) Elıterjesztés vagyonkezelıi szerzıdés megkötésérıl. 
                              Elıadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert: Jogszabály mondja ki, kinek mi a kötelessége, joga. 
 
Ficsor Dénes: A Kassai féle ház nincs benne ugye? Kettı millió forintot adtunk érte. 
 
Angyal Csaba: Nem, nincs benne. 
 
Papp Róbert: 5. oldal 26. pont. Ezt nem vállalhatná át a   KIK? 
 
Tatár László polgármester: Ez szociális rész, ezt  az önkormányzatnak kell fizetnie. 
 
A bizottság a vagyonkezelıi szerzıdés megkötésérıl készült elıterjesztést 4- igen szavazattal a 
képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
7/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 

 
A Pénzügyi Bizottság a vagyonkezelıi szerzıdés megkötésérıl készült 
elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.                                           

                                                            
                                         Errıl értesül: 

1.) Képviselı-testület 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
8.) Elıterjesztés közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos kockázatviselésrıl 

                      Elıadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester : Most 1 évre kaptuk, de 5 évre is kaphatjuk . 
 
Ficsor Dénes: Egy darab földrıl van szó? 
 
Tatár László polgármester: Több darabból áll, de nem választhattunk. 
 
Nardai Dániel: Nagykörő is pályázik a Csobánkai részre. 
. 
A bizottság a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos kockázatviselésrıl  készült 
elıterjesztést 4- igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
8/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat 
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 A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos kockázatviselésrıl  
 

 A Pénzügyi bizottság A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos 
kockázatviselésrıl készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
                                               Errıl értesül:                       

               1.)Képviselıtestület 
                                                      2.)  Pénzügyi Bizottság  
 

9.) Elıterjesztés 2013 évben lejáró haszonbérleti szerzıdések meghosszabbításáról 
Elıadó: Tatár László polgármester 
 

 Az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nem volt. 
 

       A bizottság 2013 évben lejáró haszonbérleti szerzıdések meghosszabbításáról  szóló elıterjesztést 
a képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
9/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
A 2013 évben lejáró haszonbérleti szerzıdések meghosszabbításáról   

 
A Pénzügyi Bizottság a 2013 évben lejáró haszonbérleti szerzıdések 
meghosszabbításáról szóló elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
  Errıl értesül: 

                                                      1.)  Képviselıtestület 
                                                 2.)  Pénzügyi Bizottság  
 

10.) Elıterjesztés Pap Lászlóné Fegyvernek Felszabadulás út 142. sz.    alatti 
lakos ajándékának elfogadása. 

Elıadó: Tatár László polgármester 
 

       A bizottság Pap Lászlóné Fegyvernek Felszabadulás út 142. sz.    alatti lakos ajándékának 
elfogadásáról  szóló elıterjesztést a képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

 
10/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
Pap Lászlóné Fegyvernek Felszabadulás út 142. sz.   alatti lakos ajándékának elfogadása  
 

A Pénzügyi Bizottság Pap Lászlóné Fegyvernek Felszabadulás út 142. 
sz.    alatti lakos ajándékának elfogadásáról szóló elıterjesztést a 
képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 

 
  Errıl értesül: 

                                                      1.)  Képviselıtestület 
                                                 2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
                  11.) Elıterjesztés Rabóczki Lukács Fegyvernek Felszabadulás út 182/a. sz. alatti lakos  
                          ingatlan vásárlásáról. 

Elıadó: Tatár László polgármester 
 

Vízkeleti Lászlóné: Ez egy megosztott telek?  
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Tatár László polgármester: Nem. 
 
Nardai Dániel: Ez egy önálló telek. 
 
Temesváriné Bozsó Ágnes: Önkormányzatnál bekerülési értéken van nyilvántartásban, 20 éve a 
befelyezetlen beruházások között van. 
 
Nardai Dániel: Az ár, csak telek ár, az alap már instabil, nem lehet rá építeni. 
 
Papp Róbert: Ez a telek nagyon jó helyen van. Nem lehetne rá valamit kitalálni. Ha várossá válunk 
nem lesz rá szükségünk? 
 
Nardai Dániel: A mozira, mővházra vannak elképzelések, nem látok realitást a közeljövıben egy 100 
milliós beruházás erre a telekre. Régóta rontja a község képet, az ár korrekt.  
 
Tatár László polgármester: Meg kell fogalmazni egy kikötést, csak lakóházat építhessen rá, nem 
például mezıgazdasági tárolót. 
 
Nardai Dániel:A BM-el közös beruházás volt, mi megépítettük az alapot, ık meg kivonultak és 
ittmaradt az egész. 
 
Gácsi Jánosné: Termıföldet veszünk rajta? 
 
Tatár László polgármester: Egyenlıre csökkenti a mínuszunkat. 
 

       A bizottság Rabóczki Lukács Fegyvernek Felszabadulás út 182/a. sz. lakos ingatlan vásárlásáról  
szóló elıterjesztés „A” alternatíváját a képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

 
 
11/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
Rabóczki Lukács Fegyvernek Felszabadulás út 182/a. sz. alatti lakos  ingatlan vásárlásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság Rabóczki Lukács Fegyvernek Felszabadulás út 182/a. 
sz. alatti lakos ingatlan vásárlásáról szóló elıterjesztés „A” alternatíváját a 
képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 

 
  Errıl értesül: 

                                                      1.)  Képviselıtestület 
                                                 2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 

 12.) Elıterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz 
való csatlakozásról  

    Elıadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert: Ezért persze fizetnünk kellene, megoldjuk magunknak. 
 
A bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz való csatlakozásról 
készült elıterjesztést a képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
12/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz való csatlakozásról  
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A Pénzügyi Bizottság  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési 
Alaphoz való csatlakozásról szóló elıterjesztés a képviselı-testületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
  Errıl értesül: 

                                                      1.)  Képviselıtestület 
                                                 2.)  Pénzügyi Bizottság 
 

13.) Elıterjesztés a „Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai 
fejlesztések és Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c. pályázati 
konstrukció pályázaton történı részvételérıl.  

    Elıadó: Tatár László polgármester 
 

Tatár László polgármester: Az elıterjesztés rövid magyarázata 
. 
A bizottság „ Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és 
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c. pályázati konstrukció pályázaton történı 
részvételérıl készült elıterjesztést a képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
13/2013.(I.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
„Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” c. pályázati konstrukció pályázaton történı részvételrıl  

 
A Pénzügyi Bizottság „Környezet és Energia Operatív Program 
Épületenergetikai fejlesztések és Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” c. pályázati konstrukció pályázaton történı részvételérıl 
készült elıterjesztés a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 

 
  Errıl értesül: 

                                                      1.)  Képviselıtestület 
                                                 2.)  Pénzügyi Bizottság 
 

14.) Szennyvízszippantási díj emelésével kapcsolatos vita  
    Elıadó: Tatár László polgármester 
 

Papp Róbert : Valamilyen enyhítésen kell gondolkodnunk, az emberek nem tudják kifizetni ezt a 
magas összeget. Amit a TRV-tıl kapunk bérleti díjat, annak egy részét ide kellene átcsoportosítani. 
 
Tatár László polgármester: Ha ebbıl az összegbıl elveszünk a költségvetés megint borul. 
 
Nardai Dániel: Ezt az összeget vissza kell forgatnunk az amortizációra, fenntartásra. 
 
Papp Róbert:_ Az emberek nem fogják kifizetni, tudjuk mi lesz a következmény. 
 
Tatár László polgármester: Az összeg rendszer mőködtetésre van, ha elfogy akkor a többit az 
önkormányzatnak kell állnia, reméljük nem lesz így. A Trv a hitelt is elvitte, azt is ı fizeti. 
 
Papp Róbert : Ki vagyunk szolgáltatva. 
 
Nardai Dániel: Ebben a régióban mindenkni ide csatlakozhatott. Majd meglátjuk, hogy eddig egy 
vízóracsere került 2000 ft-ba, most meg 24000 ft ba fog kerülni , plussz 2 hónap míg megcsinálják. 
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Tatár László polgármester: Gondolkodunk a dolgon. Kb 300ft körül támogatásra lenne szükség, ha a 
költségvetés számai helyre állnak többet fogunk látni. 
 
Papp Róbert: Az emberek nem tudják fizetni. Értéstek meg. 
 
Gácsi Jánosné: Akkor  mi lesz, ha csatorna lesz? 
 
Papp Róbert: Akkor 40000 lesz a szippantás. 
 
Tatár László polgármester: Ne felejtsük el, hogy van egy vállalkozó szippantó is, ha a mi 
szippantásunkat megtámogatjuk az övét nem, akkor ki fog hozzá menni. A másik autó februárban 
visszaszáll az önkormányzatra. Azt nem tehetjük, hogy csak a miénket támogatjuk meg. 
 
Papp Róbert: Senki nem fog hozzá menni. Van olyan ember a Községgazdálkodásnál, aki helyett 
közcélú is el tudná végezni a munkát. 
 
Nardai Dániel: Akkor kit kell elküldenünk? Azt mondják mindent csökkentsünk, akkor közben hogy 
mőködjünk? – 14 emberrel végzem a feladatot. Drágul a szemétlerakás, üzemanyag, akkor hogy 
csökkentsük az árakat. Amit mondasz az a „multifelfogás”, én soha nem így gondolkodtam. 
 
Tatár László polgármester: Akik nyugdíjba mentek, nincs feltöltés. Volt haláleset, ott sem vettünk fel 
embert. 
 
Papp Róbert: Nem érzéketlenségbıl mondtam. 
 
Tatár László polgármester: Van benne gazdasági realitás, de nekünk a település dolgait kell 
megoldani. Ki lehetne adni vállalkozónak a szemétszállítást, konyhát, szippantást. Meg lehetne nézni 
hány embernek lenne munkája. Az a feladatunk, hogy minél több embernek legyen munkája. 
Fegyvernek csatornázása 100% támogatást kap 99,999%-ra tudom mondani. Azt jelenti, hogy a 
lakosnak, közületnek nem fog semmibe kerülni, tehát a 170000 ft a lakosnál marad. 
 
Gácsi Jánosné: Ezért a beruházást létre kell hozni. 
 
Tatár László polgármester: Lehetne adót emelni, de mi a saját bevételeinket próbáljuk 
növelni,spórolni. Nem lehet egy pillanat alatt megoldani. Hamarosan meg fog jelenni a közlönyben, 
hogy Fegyverneken kiemelt beruházás lesz. 
 
Papp Róbert: Nincs pénz  gyógyszerre, ennivalóra. 
 
Ficsor Dénes: Mind igaz, amit Robi mond. Ez még csak a kezdet, azon kell gondolkodnunk hogyan 
lehetne segíteni, munkát adni. Hétezerbıl ötezer sínylıdik. Van 300ha, de nincs olyan kultúra, ami 
megtérülne. 
 
Tatár László polgármester: Bérbe adhatnánk a földeket, a bevétel is maradna kb annyi, de fele 
embernek lenne munkája. A közmunka is azért kell, hogy minél többen dolgozzanak. 300 fıt kell majd 
irányítani ugyanezzel az aparátussal. 
 
Papp Róbert: A püi bizottság dolga, hogy ezeken gondolkodjon. 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1620 –kor bezárja. 
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kmf. 
 
 
 
 
 
       Dr. Bognár Zoltán                                                   Burján Attila János 
       bizottsági elnök                    bizottság tagja 
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