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Sallee Barbara polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és jegyző
asszonyt a 2014. április 14-ei rendkívüli testületi ülésünkön. Én arra szeretném kérni a
testületet, hogy ez az első ülésünk Szigeti László képviselő társunk tragikus, hirtelen halála
után, kérem, hogy egy rövid felállással tisztelegjen a képviselő-testület Szigeti László emléke
előtt. Köszönöm.
Mielőtt megnyitom az ülést, jelzem, hogy Szigeti László temetésére április 16-án, szerdán, 11
órakor kerül sor, Tapolcán az új temetőben. Koszorút megrendeltem, a képviselő-testület
nevében történő gyászjelentés feladása folyamatban van a Naplóban. Jelzem azt is a testület
felé, hogy ilyenkor a 2010-es választások szerinti következő képviselő kerül, vagy kerülne
sorra. Ő Kajdi Lászlóné, aki Szigeti László után a legtöbb szavazatot kapta. Természetesen
jegyző asszony minden formalitásról gondoskodik, és természetesen Kajdi Lászlóné szabad
döntése, hogy ő ezt elfogadja-e, vagy sem. Erre majd várunk időben, nem sürgetünk senkit,
ennek megvan az ideje.
Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy 4 fővel határozatképesek vagyunk. Azért kerül ez a
mai ülés így rövidtávon, rendkívüli összehívással, és köszönöm a megértést, mert az 1.
napirendi pont szerint is az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen kapott
támogatást egy kicsit fel kellene töltenünk. Múltkor, amikor összejöttünk informálisan ezt már
szóban elmondtam, de természetesen ezt el is mondanám a napirendi ponton belül. A másik
meg, amivel még úgymond adósak vagyunk, illetve ahol testületi döntést kellene hozni még
Húsvét előtt, az a Szent György-hegy napi programok olyan része, ami költségvonzata
nyomán is, és hát kulturális döntése alapján is a testület hatáskörébe tartozik. Az
előkészületek folyamatban vannak, ugye itt négy község fog össze. Ott például a vasárnapi
programokba nekünk nagyon beleszólásunk nincsen, de a szombatiba igen, ezt szeretném
képviselő-társaimmal megbeszélni. Más napirendi pontra nem készültünk, én kérem majd
ennek tiszteletteljes elfogadását, mert mi is azért az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban
más dolgokról kellett, hogy intézkedjünk. Ezt a megértést ezúton is köszönöm. Viszont rögtön
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ezen ülés után zárt ülés keretén tárgyalunk arról, amit már informálisan megbeszéltünk, és
arra meg majd kérem, hogy még maradjatok itt. Aki az itt előterjesztett összesen két napirendi
pontot el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4 igennel meghoztuk, köszönöm
szépen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen kapott támogatás
felhasználása
2. Szent György Napi programokról tájékoztató

1. Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen kapott támogatás
felhasználása

Sallee Barbara polgármester: Kezdeném az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése
témával. Röviden foglalom össze. Ugye ezek a kiegészítések úgy működnek, hogy
megállapítja az állam, hogy mennyi idegenforgalmi éjszaka volt egy községben egy adott
naptári évben. És ehhez ad egy kiegészítést. Tehát magyarán minél több a bevett
idegenforgalmi adó, annál több a támogatás is. Így például 2011. évre 530 ezer forintot
kaptunk, 2012-re 606 ezer forintot, és most az állam megítélése szerint, a minisztérium
megítélése szerint ez 2013-ra 782 ezer forint lehetne. Na most ezt viszont számlákkal kell
igazolnunk, hogy ezt az összeget ténylegesen erre fordítottuk. Ennek megvan az ismérve.
Vannak táblázatok, hogy miként, hogyan lehet ezt elkölteni. Ezt akár szívesen ismertetem.
Turisztikai befektetésekről van szó, ha lenne turisztikai desztináció menedzsmentünk, arra
lehetne költeni, marketingtevékenység, a turisztikai információs iroda fenntartása, hadd ne
soroljam még bővebben. Ugyanis a testület már a múltkori találkozónál megegyezett abban,
hogy vagy kerti padot vagy kerti pad kombinációt szerezne be, illetve hát összegszerűen
kettőt kellene beszerezni. Akkor a könyvelő részéről felmerült az, hogy ő nem volt abban
biztos, hogy ez elszámolható-e. Aggályait jelezte felém ma reggel, illetve már jegyző asszony
péntek délután. És én akkor még ma reggel megtettem ezt a kört a minisztériummal, és
írásban visszakértem a választ, azt itt olvashatta mindenki, hogy az én beküldött kérdésem,
hogy kültéri padok, piknik asztal és pad kombinációk elszámolhatók-e? Azt az igenlő választ
kaptam, hogy az 5. pont szerint, tehát ami itt a pályázati adatlapon település turisztikai célú
fejlesztése, virágosítás, parkosítás, táblák, mások kihelyezése alatt fut, ez mindenképpen
elfogadható és elszámolható. Szerintem ez egy fontos információ, hogy ezt így meg tudjuk
szavazni. Itt tehát két pad beszerzéséről van szó. Körülbelül 150 ezer forint, amit még így el
kellene vetnünk ehhez, hogy ezt a 782 ezer forintot le tudjuk jogilag is simán hívni. És mi itt a
javaslatokat, ugye Gyurkáné javasolta, hogy akkor legyen ilyen asztal, pad. Ez nekem nagyon
tetszik ez a kombináció. Mi itt egy közeli vállalkozónál találtunk ilyet Taliándörögdön. Itt a
képen látjátok, ez a felső verzió lenne, és itt a hivatalsegéd írásával, hogy egy ilyen
kombináció 81.280 forint, plusz még a vasalat rögzítések. Hát ezt úgy vennénk fel, hogy
körülbelül olyan 170 ezer forintot javasolnék én most az elköltésre. Tehát a két ilyen pad és
asztal kombináció beszerzésére. Ami még nagyon fontos volt tisztázni természetesen a
számlát, az elszámolható április 15-ei dátummal mehetnének még, erre kaptunk pozitív
választ. Ezért is ugye a mai rendkívüli ülés, hogy még beleférjünk a dátumokba. Én hadd
kérdezzem meg, hogy van-e ehhez kérdés? Illetve még annyit fűznék hozzá, hogy én ezt most
a 2014-es költségvetési számlának a hótolás előirányzatából venném ugye át, mint
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emlékezetes, ahhoz még így nem nyúltunk hozzá, hiszen amikor a szennyvíztelep rácsáról
beszéltünk, ott már volt erről szó, de nem onnan vettük ezt el, úgyhogy merem így jó szívvel
ajánlani. Hadd kérdezzem meg, hiszen erről már beszéltünk, hogy van-e ehhez kérdés, van-e
ehhez olyan megjegyzés, de akár alternatív javaslat? Az én kérésem csak annyi lenne, hogy
ezt még ma el tudjuk dönteni, hogy ezt a pályázati összeget le tudjuk hívni egy az egybe. Még
annyit hadd fűzzek hozzá, hogy ezen összegek átutalása, tehát végelszámolása májusban fog
történni, május 15-ig. És az a jó tapasztalatunk, hogy nagyon gyorsan utalják utána. Tehát
hogyha valakinek olyan kérdése lenne, hogy mennyire vagyunk likvidek, mennyire van
készpénz a számlánkon, akkor kérem ezt is figyelembe venni. Múltkor ugye bemutattam,
hogy mennyi pénz van az egyes számlákon, ezt az informális találkozón, azt is természetesen
emlékezetbe lehetne idézni. Ehhez kérdés? Nincsen. Akkor feltenném szavazatra, hogy aki
egyetért azzal, hogy itt összesen 170 ezer forintért 2 darab garnitúrát, tehát beszélek 2 darab
asztalról, összesen 4 padról, tehát 2 ilyen 3-as garnitúra… Bocsánat, van mégis kérdésed?
Kozma-Bognár László alpolgármester: Csak annyi lenne, hogy most akkor melyik lenne?
Sallee Barbara polgármester: A felső.
Kozma-Bognár László alpolgármester: És ez nem jó?
Sallee Barbara polgármester: Az sokkal drágább.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Nem olyan sokkal. Inkább olcsóbb.
Sallee Barbara polgármester: Nem akarom elvenni a képviselőktől azt a lehetőséget, hogy
egy drágább mellett döntsenek. Bocsánat, akkor kinyitom ezt a kérdést, hogy melyik legyen.
Hát elnézést. Akkor menjünk fel a felső árakhoz, akkor 87.280 lenne, ez már áfával együtt, de
itt még hozzájön a lerögzítés, az körülbelül garnitúránként olyan 10 ezer forint. Tehát akkor
magyarán, mondjuk úgy, most picit összeszámolom, felkerekítve mondom, hogy olyan 100
ezer forintot kellene akkor garnitúránként megszavazni. A háttámlásra.
Kozma-Bognár László alpolgármester: És ezt nem kell rögzíteni, a felsőt?
Sallee Barbara polgármester: De. Elnézést kérek, tehát ugye ki van nyomtatva a honlapról,
itt látszik alul egy ilyen vas, nem tudom, hogy ott mennyi látszik…
Kozma-Bognár László alpolgármester: Főleg a túloldalt jobban látni, a felső részen.
Sallee Barbara polgármester: Igen, tehát le van téve az asztal és a két pad, ezek alul egy
ilyen vasszerkezettel össze vannak kötve, és ez ugye ami itt nem látszik, el vannak ásva.
Tehát amikor ez letelepítésre kerül, akkor már a vasrész nem látszik, csak úgy kinőnek a lábak
ugye a földből, vagy bárhova, ahova ezt az ember elhelyezi, viszont ugye alul együtt vannak,
hogy ne tudják ellopni, hogy most viszek egy padot magammal. De ez a rendszer működik a
támlásnál is, csak nagyon rossz itt ugye a honlapról kinyomtatott… Ha gondoljátok,
elrendelek 1 perc technikai szünetet, a honlapon színesben meg lehet nézni.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ennek az ára 81.280-ra van írva.
Sallee Barbara polgármester: Az olcsóbb része. Úgy mondom akkor a jegyzőkönyv
kedvéért, hogy a felülről a 2. ár vonatkozik a felső képre, ami itt látszik, amin nincs támla. Ha
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támlásat szeretne a testület beszerezni, akkor egy picit kerekítek, körülbelül 100 ezer forint
lenne a garnitúra, tehát az asztal két paddal, ugyanúgy ezekkel a rögzítő vasakkal.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ha a keretbe beleférne, ez kényelmesebb lenne, az
első, a háttámlás.
Sallee Barbara polgármester: Persze, egyetértek. Itt most én abba gondolkoztam teljesen
szerényen, hogy minimum azt az összeget fordítsuk erre, ami kell a pályázathoz.
Varga József képviselő: Én úgy értelmezem, hogy ugyanerről a padról van szó, csak az egyik
árnál rönk lábakkal, a másik árnál meg palló lábakkal. Tehát itt nem a háttámlás pad árát
nézegetjük mi szerintem egyik árban sem. Nem hiszem, hogy 6 ezer forintért csinálnak két
támlát még a padra.
Sallee Barbara polgármester: Én akkor, ha ez így kérdéses kérnék mégis egy fél perc
technikai szünetet. Megmondom miért? Mert e-mailben megvan, és akkor azt szívesen
kinyomtatom.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Biztos, hogy így van, ahogy a képviselő úr mondja,
ugyanez palló lábakkal és rönk lábakkal. Rönk lábakkal 87.280, és palló lábakkal 81.280.
Varga József képviselő: A támla nélküli. Én így értelmezem.
Sallee Barbara polgármester: Én ezt megértem. Én meg emlékezetből mondom itt a
támlások árát. De mindjárt akkor írásban idehozom. Jó? 30 másodperc technikai szünetet
kérek.
Gyurka Miklósné képviselő: És ezt nem lehet házilag megcsinálni, a rögzítést?
Kozma-Bognár László alpolgármester: Hát nem biztos, hogy olcsóbb lenne.
Sallee Barbara polgármester: Nem is kell technikai szünet, mert a hivatalsegéd ezt
előkészíti nekünk. De akkor átváltanék a 2. napirendi pontra, és visszatérünk erre, amíg ezt
megkapjuk kinyomtatva. Jó? Köszönöm szépen.
2. Szent György Napi programokról tájékoztató
Sallee Barbara polgármester: A 2. napirendi pontunk a Szent György-hegyi napok, ugye
annak a közös programját már megkapta a testület. És elnézést, nekem nem volt alkalmam,
hogy erre írásban rákészüljek. Elmondom szóban, hogy állunk. Hegymagason azok a
költségek, csakhogy mindenki jól értse, hogy miről beszélek, egyszer a testület már az idei
költségvetésben megszavazta ennek a keretét. Ezt nem szeretnénk felrobbantani. Tehát itt nem
arról van szó, hogy a kereten felül döntsünk bármiről is. Hanem, hogy a kereten belül melyik
zenekar jöjjön, és arra a mi javaslatunk szerint körülbelül 100-120 ezer forintot fordíthassunk.
Emlékeztetek a tavalyi döntésünkre, ott a Fonográf zenekar jött, ők 150 ezerért jöttek, nagyon
jól érezték magukat, nagyon jók voltak, csak hát nem szeretnénk minden évben ugyanazt a
zenekart hívni. Valamint a mi javaslatunk szerint utána jöjjön még a Tommee buli kiemelten a
fiatalok részére. Ők meg 45 ezer forintra saccolták ezt a báli zeneszolgáltatást este 10-től a
hajnali órákig. Hát nem szoktuk ezt nagyon túlhúzni, 2-3-ig szerintem mehet itt a buli szokás
szerint rendezett körülmények között. Magyarán mi úgy gondolkodtunk, hogy ne legyen
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drágább, mint a tavalyi felhajtás, de összesen így a kettő együtt. És azért mondom, hogy 100120 ezer forint lenne ez a zenekar, mindjárt mondom melyik, amit mi javasolnánk, mert 20
ezer forint lesz körülbelül a hangosítás. Ugye egy zenekarnak az kell, és ezért így állna ez
össze. Mi a Kocsmazaj nevű zenekarra gondoltunk, ők picit ilyen rockos, hangulatos báli
zenét játszanak. Amikor találkoztunk 10-én már ugye felvetettem ezt a nevet, hátha valakinek
volt kedve, vagy alkalma ezt az Interneten meghallgatni. Ha nem, én annyit tudok róluk
mondani, hogy egyszerűen egy ilyen pörgős, majdnem azt mondom, picit olyan Fonográf
felsorakoztatásában, de annál kicsit rockosabb, saját számaik is vannak, magyar nyelven
énekelnek legtöbbször. És egy ilyen jó szórakoztató, dús hangzatú zenekarról van szó.
Felmerültek itt mások is, köszönöm képviselő asszonynak a segítségét, megnéztük, például az
Új Időkkel beszéltem.
Kovács Pálné hivatalsegéd: Elnézést, megkérdeztem, azt mondta, hogyha rönk lába van,
nem 4 lába lenne az asztalnak, csak 2. Középen két rönk láb, és a padnak is nem 4 lába lenne,
hanem csak kettő, olyan mint egy fatuskó. És azt 80 ezer forint plusz áfáért tudnák
megcsinálni, de ezt rögtön átküldi nekünk e-mailben. És háttámlás.
Varga József képviselő: Mert nem a láb a lényeg, most van háttámla, vagy nincs háttámla?
Kovács Pálné hivatalsegéd: Ő így tudná megcsinálni, és akkor van háttámlája.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ők be is építik, azt is kérdeztem?
Sallee Barbara polgármester: A beépítés az nem egy nagy kunszt. Le kell ásni, le kell
helyezni. Nem tudom pontosan, mit látsz ebben nagydolognak?
Kozma-Bognár László alpolgármester: Csak érdekel. Ha vállalják ebben a pénzben, akkor
építsék is be.
Sallee Barbara polgármester: De nem is biztos, hogy ők szállítják ki. A szállítás itt mindig a
legdrágább. Volt egy olyan ajánlatunk, találtunk tényleg egy olcsót, és akkor 100 ezer forint
lett volna a szállítás. Itt szerintem nem ők fogják szállítani, hanem a mi fuvarosunk az, aki
menjen ki érte, és hozza el.
Kozma-Bognár László alpolgármester: És honnét szállítják?
Sallee Barbara polgármester: Taliándörögd. Jó? De persze megkérdezhetjük, hogy beépítike, de szerintem két ember ott kiássa ezt a részt, leteszi, és beássa. Ez nem úgy, mint egy
játszótéren, hogy bebetonozni, stb.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Emlékezz rá, milyen probléma volt a térképtáblával,
azt se tudták megcsinálni, hanem vállalkozóval kellett megcsináltatni.
Sallee Barbara polgármester: Igen, csak ez nem bebetonozásra kerül. Be szeretnéd
betonoztatni?
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ha csak be van ásva, és két rönk lábbal, az nem
tudom mennyire stabil ennek a beépítése beton nélkül.
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Sallee Barbara polgármester: Ez a vaselem rajta van. Nekem az lesz a javaslatom, ha
megengeditek, most befejezném ezt a Szent György-hegyi napot, és akkor utána e-mailben is
itt lesz, és akkor írásban is látjátok. Tehát én akkor 10-én kérdeztem is, hogy van-e másnak
esetleg más javaslata. Még elmondanám azokat a programelemeket, amik nem kerülnek
pénzbe. Hangodi László ad előadást nekünk itt a Szent György-hegyi kolostorromról. A
fotópályázatot ugye kiírta a Szent György-hegyi Értéktár Bizottság. Ennek a kiállítása lesz,
gyerekeknek rajzverseny, még úgy fogalmazom, ha sikerül, még akár az is sikerül, hogy a
polgármesterek itt tudnak zenélni. Ugye ők a Balaton-felvidéken több helyen zenélnek, de hát
ők nem kérnek ezért pénzt, vagy mi ezért nem kérünk pénzt. Minden más meg az
előirányzatba beleférne. De ez is, tehát, hogy félreértés ne legyen, tehát nem az előirányzatot
szeretném felduzzasztani, hanem a testület egyetértését kérem abban, hogy pont ezt a
zenekart, illetve pont ezt a két zenekart tudjuk meghívni, névlegesen a Kocsmazajt és a
Tommee buli. Van-e más javaslat? Szívesen állok elébe. Semmi sem végleges még. Bocsánat,
kifelejtettem a tördemici együttes is jönne még, a néptánc együttes. Sorba mondom, Tördemic
Néptánc Együttes, Muslinca dalárdakör Százhalombattáról, ők teljesen ingyen és bérmentve
jókedvből 10. alkalommal jönnek hozzánk, akkor díjátadások, előadás Hangodi László
részéről, kiállítás megnyitás, fotókiállítás, ha összejön polgármesterek zenélnének, utána
Kocsmazaj zenekar, utána Tomee buli. Ez így lenne kereken a terv. És ezt, ha a testület
megszavazza, akkor utána már este Bagi Timivel ezt véglegesítjük ezt a programot.
Kérdésem, hogy van-e alternatív javaslat? Árban esetleg?
Kozma-Bognár László alpolgármester: Részemről nincsen, nem is ismerem ezeket sem,
meg megmondom őszintén nem is keresgéltem.
Sallee Barbara polgármester: …… is szóba jött, nagyon sokat kért, bocsánat, hogy így
mondom. És az már szerintem túllőtt volna… Akkor ezt felteszem szavazatra. Én akkor úgy
fogalmaznék, hogy a Kocsmazaj zenekarra hangosítással együtt, aki egyetért, hogy 120 ezer
forintot megszavazzon a testület, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen, köszönöm. Aki
egyetért azzal, hogy a Tomee buli 45 ezer forintért, ebben minden beleértünk, hangosítást,
fényt, mindent, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen, köszönöm szépen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
42/2014. (IV.14.) Kt. számú
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a Szent György Napok április
26-i rendezvényére a Kocsmazaj zenekarral 120.000 Ft és a
Tomee buli zenekarral 45.000 Ft összegben kössön
műsorszolgáltatásra szerződést. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2014. április 25.
Felelős. Sallee Barbara polgármester
Sallee Barbara polgármester: Visszatérnék a padkérdésre. Megpróbálom úgy összefoglalni,
hogy a jegyzőkönyvben is ez kihámozható legyen. Itt most a hivatalsegéd átadta nekem, hogy
összesen 100 ezer forintért, tehát az, amit az előbb mondtam, hogy az én emlékezetemben így
volt, mi férne bele. Annyiban változott, hogy háttámlás lenne mind a négy pad. De annyiban
változna, hogy amit a képen itt látunk, hogy mindegyik elemnek, asztalnak is, székeknek 4-4
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lába van, ez annyiban változott, hogy fele annyi lábuk lenne, tehát az asztalnak is 2, tehát
képzeljük el így rönkösen, és a padnak is 2 lába, az is így rönkösen. És ha gondolod,
alpolgármester úr, én meg tudom kérdezni a vállalkozótól, hogy ezt be tudná-e építeni. De
szerintem ezt akár külön számlára is lehetne venni, az beleférne úgymond a területrendezési
költségvetésünkbe, ahhoz most mondok egy számot, 10-15 ezer forintért akár ezt profin
kihelyeznék.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Nem mintha nem lennének képesek rá az itt dolgozó
emberek, nem egy nagyszám beépíteni, csak véleményem szerint azért betonágyba kellene
beépíteni, mint csak földbe leásni. Úgy sokkal stabilabb lenne. És nem vagyok benne biztos,
hogy ha csak 1-1 lába lenne a padoknak is és az asztaloknak is, akkor nem tartom
valószínűnek, hogy lesz hozzá vasalat is.
Sallee Barbara polgármester: Vasalatot mi mindenképpen kértünk. De ez most talán
mindjárt e-mailben is befut. De ha nem lenne vasalata, akkor legyen bebetonozva. Ebben
egyet tudunk így érteni? Vagy a vasalat is legyen bebetonozva?
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ha a vasat hozzáadják, azt fel tudjuk másra is
használni, nem feltétlen kell ehhez.
Sallee Barbara polgármester: Most azért mondom, mert a vasalat ugye mindig drágábbá
teszi, tehát akkor mondhatnám előre is, hogy ne hozzanak vasalatot, mert bebetonozzuk, és
akkor olcsóbb.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Akkor azt kiveszik az árból. Abból meg lehet venni
a cementet. Nekem személy szerint jobban tetszene…
Sallee Barbara polgármester: Én teljesen rugalmas vagyok ebben, ez szerintem fontos
részletkérdés.
Kozma-Bognár László alpolgármester: Talán jobban megvédi a talajnedvességtől is, bár
feltételezem, hogy le vannak ezek kezelve annyira…
Sallee Barbara polgármester: Mindenképp, meg mi is ugye mindent le szoktunk kezelni
évente, meg akkor olyan bocsánat kütyüt teszünk rá, ami ezt a betonkorróziót kivédi
természetesen. Jó?
Kozma-Bognár László alpolgármester: Az ásott részt utána már nem tudod kezelni.
Sallee Barbara polgármester: Nem, azt előtte kell lekezelni, ez természetes. Ezt már
annyiszor csináltuk, hogy szerintem ez működőképes. Én akkor hadd kérdezzem meg, jól
érzékelem, hogy a testület akkor a támlást kérné?
Kozma-Bognár László alpolgármester: Bocsánat, még egy, és akácfából vannak a lábak?
Sallee Barbara polgármester: Szerintem igen. Ilyen tipikus, az a kültéri akác. Ugye szoktuk
akácnak nevezni, de van olyan, ami nem akác, ami hamisítvány, de nagyon hosszan tart. Picit
olyan, mint a szőlőben az oszlopok, a kordonoszlopok.
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Kozma-Bognár László alpolgármester: Mert ha nincsen bebetonozva, az kimozdulhat a
talajból.
Sallee Barbara polgármester: Igen, mindenképpen akácról van szó. Szerintem, hogyha
kerek lába van, akkor utána nem lehet vasalni. Ha feles a lába, akkor lehet vasalni.
Varga József képviselő: Én is így gondolom.
Sallee Barbara polgármester: Én megértettem a képviselők igényeit, vissza is mondom,
hogy mindenki ezt hallhassa. Tehát legyen 2 X 2 padgarnitúra. Egy garnitúra magában foglal
egy asztalt és kettő háttámlás padot. Egy garnitúrára 100 ezer forintot kérnék majd
megszavazni a testülettől. Ez összesen akkor 200 ezer forint lenne. Ebbe beleértünk mindent,
amit ebből az ajánlatból ki tudunk hozatni. Ha lehet, a bebetonozást is, ha lehet az elásást, a
lehelyezést is. A legjobbra törekszünk. Én szerintem ennél több azért ne legyen a költség. És
ezt akkor javasolnám a 2014-es költségvetésben a hótolás összeg átcsoportosítását, illetve
onnan 200 ezer forint átcsoportosítását. Ez összesen 250 ezer forint, ennek a 200 ezer forintos
átcsoportosítását javasolnám erre a célra. Jegyző asszonyt kérdezem, hogy ezt így feltehetem
akkor? Jó, köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 2013-as ifa pályázatban
elszámolhatóan 2 darab asztal és háttámlás ülőgarnitúrát akácfából beszerezzen kétszer
összesen 100 ezer forint értékben, tehát összesen 200 ezer forint értékben a 2014-es hótolás
költségvetési sor terhére, az kérem most kézfelemeléssel jelezze. 4 igennel meghoztuk,
köszönöm szépen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
43/2014. (IV.14.) Kt. számú
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db
kültéri asztal és pad garnitúrát (2 db asztal, 4 db támlás szék,
rönk lábakkal) vásárol 200.000 Ft értékben. A beszerzés
pénzügyi forrását a 2014 évi költségvetésben hótolásra tervezett
előirányzat terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert, hogy a
kerti garnitúrát rendleje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Sallee Barbara polgármdestger

Akkor én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek mindannyian, és az ülést
lezárom, köszönöm.
Zárt ülés jegyzőkönyve 9 – 15 oldal külön kezelve.
Kmf.

Sallee Barbara
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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