TÖRKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. április 25-i

nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 25-én
14.00 órakor, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

- Varga György polgármester,
- Gyenis Ferenc képviselő,
- Kurucz Tibor képviselő és
- Zana István képviselő

Távol van:

- Márkus Balázs alpolgármester

Meghívottként
jelen van:

- Orbánné Zilizi Márta jegyző

Varga György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 tagja közül 4 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kurucz Tibor és Zana István képviselőket javasolom. Kérem, hogy
aki a napirendi pontokat – a meghívóban foglaltak szerint – és a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyét – a polgármesteri előterjesztés szerint – elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
33/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 25-i nyílt
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a jegyzőkönyvhitelesítők személyét (Kurucz Tibor és Zana István képviselők) a polgármesteri előterjesztés
szerint elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Ezt követően a képviselő-testület a polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
tárgyalta:
1./ Ivóvízdíj pályázat ügye
Előadó: Varga György polgármester
2./ Egyebek
1./ Ivóvízdíj pályázat ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
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Varga György polgármester: A pályázati kiírás alapján a támogatás célja azon települések
támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kibocsátott víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által
közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági
felhasználásából származó árbevételt jelentősen meghaladják. A DRV Zrt. tájékoztatása
alapján megvizsgálták a településen nyújtott szolgáltatás költségét, amely meghaladja a
pályázatban megállapított fajlagos küszöbértéket, így az önkormányzat jogosultak a pályázat
benyújtására. A pályázat benyújtásához szükséges adatok 98 %-át a DRV Zrt. szolgáltatja.
Elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani a pályázatot. Rengeteg idő és papír. 2016ban 0,- Ft támogatásra voltunk jogosultak. A pályázat benyújtásához képviselő-testületi
határozat szükséges. Javasolom, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint, a határozati
javaslatnak megfelelően hozzunk döntést. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a
vízgazdálkodásért felelős miniszter által – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben –, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint meghirdetett, Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni. A Képviselő-testület
felkérte a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
34/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a
vízgazdálkodásért felelős miniszter által – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben –, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint meghirdetett, Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni. A Képviselő-testület
felkérte a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: Varga György polgármester

2./ Egyebek
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2/a./ A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Javasolom, hogy a tervezet szerint, csak a kötelezően
szabályozandó kérdések tekintetében alkosson rendeletet a képviselő-testület. Van-e
valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele, ellenvéleménye? Nincs. Kérem, hogy aki a
rendeletet a tervezet szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
Márkus Balázs alpolgármester érkezik a tanácskozó terembe. A képviselő-testület jelenlévő
tagjainak száma 5 fő, az ülés továbbra is határozatképes.
2/b./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ügye
Zana István képviselő: Bejelentem személyes érintettségemet, a döntéshozatalban saját
elhatározásomból nem kívánok részt venni. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon
döntést a kizárás kérdésében.
Varga György polgármester: A képviselő kérésének megfelelően, javasolom, hogy a
napirenddel kapcsolatos döntéshozatalból a képviselő-testület Zana István képviselőt zárja ki.
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ügye napirend megtárgyalásakor Zana István
képviselőt – kérésére – a döntéshozatalból kizárja. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
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A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
35/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ügye napirend megtárgyalásakor Zana István
képviselőt – kérésére – a döntéshozatalból kizárja. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
2/b/1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: A közszolgáltató tájékoztatása alapján az igali befogadó hely
bruttó 103,- Ft/m3 összeggel emelte a szennyvíz ártalmatlanítási díját. Ez a közszolgáltatónak
többlet költséget jelent, amit érvényesíteni kíván a közszolgáltatás díjában. A helyi
rendeletünk értelmében a közszolgáltatás díja bruttó 2.506,- Ft/m3. A lakosság felé bruttó
2.221,- Ft/m3 számlázható, csökkentve az állami támogatás összegével. Ha indokoltnak
tartjuk a közszolgáltató költségeinek emelkedését, akkor a díjnövekedés a lakosságot nem
fogja érinteni. Javasolom, hogy fogadjuk el a rendelet módosítását a tervezet szerint. Kérem,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatásról szóló
3/2005.(III.11.) rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
2/b/2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításával kapcsolatos beszámoló
megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
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Varga György polgármester: A jegyző tájékoztatása szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltató köteles a közszolgáltatói
tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év
március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani. Javaslolom, hogy a 2016. évi
közszolgáltatói tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadjuk el. Kérem,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kimondja, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításra kijelölt MULTICOOP Építési
Szolgáltató és Szervező Kft. (7285 Törökkoppány, Ady E. u. 12.) a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tett. A
képviselő-testület a közszolgáltató által benyújtott, 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
36/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kimondja, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításra kijelölt MULTICOOP Építési
Szolgáltató és Szervező Kft. (7285 Törökkoppány, Ady E. u. 12.) a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tett. A
képviselő-testület a közszolgáltató által benyújtott, 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
2/b/3./ Nem közművel összegyűjtött
közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli

háztartási szennyvíz

szállításával

kapcsolatos

Varga György polgármester: A közszolgáltatási szerződés 2017. június 30. napjával lejár.
Javasolom, hogy 5 év időtartamra kössünk szerződést. Van-e más javaslat, ellenvélemény?
Nincs. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
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…/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére 2017. július 1. napjától 2022. június
30. napjáig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést köt a Multicoop Szolgáltató és
Szervező Kft-vel (1119 Budapest, Pajkos u. 23/A.). A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, további szükséges intézkedések
megtételére. A képviselő-testület által elfogadott közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
37/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére 2017. július 1. napjától 2022. június
30. napjáig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést köt a Multicoop Szolgáltató és
Szervező Kft-vel (1119 Budapest, Pajkos u. 23/A.). A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, további szükséges intézkedések
megtételére. A képviselő-testület által elfogadott közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
2/c./ Kéményseprő-ipari feladatok ellátása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Szerződéskötési kötelezettésgünk nincs. Ez a cég látta el
korábban a községben a feladatot. A lakosság részére ingyenes a szolgáltatás, az
önkormányzatoknak díjköteles. Javasolom, hogy a kéményseprő-ipari feladatok ellátása
érdekében kössünk megállapodást a Somogy Kéményseprő-Mester Kft-vel az írásos
előterjesztésnek megfelelően. Az önkormányzatnak ez külön kiadást nem jelent. Az elvégzett
kéményseprő-ipari munkákat kell csak kifizetnünk. Van-e más javaslat, ellenvélemény?
Nincs. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
kéményseprő-ipari feladatok ellátásának biztosítására megállapodást köt a Somogy
Kéményseprő-Mester Kft.-vel (7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21.). A képviselő-testület
által jóváhagyott megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
38/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
kéményseprő-ipari feladatok ellátásának biztosítására megállapodást köt a Somogy
Kéményseprő-Mester Kft.-vel (7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21.). A képviselő-testület
által jóváhagyott megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
2/d./ Arculati kézikönyv ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Szeptember 30-ig el kell készíttetnünk az Arculati
kézikönyvet. Javasolom, hogy bízzunk meg vele egy szakembert. A vállalkozói díj
ismeretében a képviselő-testület elé fogom terjeszteni az ügyet.
A képviselő-testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vették a polgármester tájékoztatását.
2/e./ Gyepmesteri feladatok ellátása
Előadó: Varga György polgármeser
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Az elmúlt héten 2 kóbor eb elszállíttatásáról kellett
gondoskodnunk. A szomszéd megyében, szomszéd faluban szerződés alapján jön havonta egy
alkalommal a cég járműve és begyűjti az összes kóbor ebet, majd elszállítja Székesfehérvárra
a menhelyre. Célszerű lenne nekünk is szerződnünk. Kérek egy szerződés tervezetet a cégtől
és ezt követően a képviselő-testület elé terjesztem.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester által elmondottakkal.
2/f./ Konyha ügye
Előadó: Varga György polgármeser
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: A konyha 2017. március 31-ig működött önálló
intézményként. Március 31-én a konyha záró pénzkészlete 1.715.000,- Ft volt. A konyhai
feladatokat 2017. április 1-től az Óvoda látja el, ezért a konyha záró pénzkészletét át kellett
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vezetni az Óvoda bankszámlájára. Javasolom, hogy ezt a pénzügyi műveletet a képviselőtestület jóváhagyólag vegye tudomásul. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Törökkoppányi Főzőkonyha záró pénzkészlete 2017. március 31. napján 1.715.000,- Ft, azaz
egymillió-hétszáztizenötezer forint volt. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi,
hogy a konyha záró pénzkészlete átvezetésre került a Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda,
mint a konyhai feladatokat 2017. április 1. napjától ellátó intézmény bankszámlájára. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
39/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Törökkoppányi Főzőkonyha záró pénzkészlete 2017. március 31. napján 1.715.000,- Ft, azaz
egymillió-hétszáztizenötezer forint volt. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi,
hogy a konyha záró pénzkészlete átvezetésre került a Törökkoppányi Napköziotthonos
Óvoda, mint a konyhai feladatokat 2017. április 1. napjától ellátó intézmény bankszámlájára.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
2/f./ Konyha fejlesztési pályázat ügye
Előadó: Varga György polgármeser
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Az írásos előterjesztéshez azóbeli kiegésztést nem kívánok
hozzáfűzni. A „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Törökkoppányon”
(TOP-4.2.1-16 sz.) támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési
megállapodást az előterjesztés szerint javasolom elfogadni. Kérem, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Szociális
alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztési Törökkoppányon” (TOP-4.2.1-16 sz.)
támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást az
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előterjesztés szerint elfogadja. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, egyéb szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
40/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Szociális
alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztési Törökkoppányon” (TOP-4.2.1-16 sz.)
támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást az
előterjesztés szerint elfogadja. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, egyéb szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
2/g./ Ingatlan ügy megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármeser
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: A Kossuth L. u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlanról van
szó. Az ingatlan jeleleg a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak között szerepel. Ahhoz,
hogy értékesíteni tudjuk, át kell tennünk a forgalomképes vagyontárgyak közé. Javasolom,
hogy az önkormányzat vagyonrendeletét ennek megfelelően módosítsuk. Kérem, hogy aki
egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
3/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
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Varga György polgármester: A rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el.
SZÜNET
A szünetben a jegyző a rendeletet írásba foglalta, számozta. A rendeletet a polgármester és a
jegyző aláírta, lepecsételte, a rendeletet a helyben szokásos, SZMSZ-ben megjelölt módon
(hirdetőtáblára való kifüggesztéssel) kihirdetésre került.
Varga György polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzati vagyonnal való
rendelkezésről zárt ülés keretében hozzon döntést a képviselő-testület. Kérem, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában
biztosított jogkörével élve úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonát érintő kérdésben zárt
ülés keretében hoz döntést. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
41/2017.(IV.25.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában
biztosított jogkörével élve úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonát érintő kérdésben zárt
ülés keretében hoz döntést. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
2/h./ Közérdekű bejelentések, kérdések, hozzászólások
Márkus Balázs alpolgármester: Szeretném ismertetni a képviselő-testülettel a Somogy
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának gratuláló levelét, amelyet a
Polgármester Úr kapott: „Tisztelt Polgármester Úr! A katasztrófavédelem területén
önkéntesen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter Úr által adományozott a Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért
Emlékéremhez a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya
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nevében gratulálunk. További eredményes munkát, sikereket kívánunk!” A képviselő-testület
nevében gratulálok az elismeréshez.
Varga György polgármester: Köszönöm.

k.m.f.

Varga György
polgármester

Orbánné Zilizi Márta
jegyző

Kurucz Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Zana István
jegyzőkönyv-hitelesítő

