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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 7-én
11.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatóterme,

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert
polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző,
Zetkó Imre Eurotime Kft. ügyvezetője,
Dóka Gábor Eurotime Kft. menedzsere,
dr. Faragó Helga pályázatíró.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7
fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad. Javasolja az írásban kiadott meghivóban szereplő napirendet
tárgyalásra. Megkérdezi, hogy van-e javaslat, észrevétel a napirendi pontokkal
kapcsolatban.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1) Szennyvizberuházáshoz fizetendő lakossági önrész mértéke.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2) KEOP előrehaladási jelentés ismertetése.
Előadó: Zetkó Imre, Dóka Gábor.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1-2. napirendi pontok előadója Szabó György Róbert
polgármester.
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Szabó György Róbert köszönti a meghivottakat, és a megjelent képviselőket. A
szennyvízberuházáshoz fizetendő lakossági önrész mértékéről már volt egyeztetés a
testület tagjai között, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat is. A cél az, hogy
minél többen és minél rövidebb időn belül kössenek rá a kiépített hálózatra. Fontos
szempont az is, hogy minél olcsóbban lehessen megoldani ezt a feladatot. Fizikailag
adott időpontban meg kell indulni a szennyvíz tisztítóműnek, mert inditani kell a
próbaüzemet. Emiatt 1-2 napon belül a kész hálózatra rá kell csatlakozni több
felhasználónak is, mert napi 50-70 m3 szennyvíz szükséges az üzem beindításához.
A 90 e Ft-os hozzájárulással nem lát arra esélyt, hogy ezek a feltételek teljesülnek.

Dóka Gábor elmondja ahhoz, hogy sikeres legyen a próbaüzem legalább a
bekőtések 75 %-nak el kell készülnie a próbaüzem kezdetére. Fel kell hívni a
lakosság figyelmét arra is, hogy aki nem köt rá adott határidőn belül a
szennyvízhálózatra, annak 1200.- Ft/m3 talajterhelési díjat kell fizetni. Aki viszont
ráköt, annak 1 éven belül megtérül a bekötés ára. Ezen kívül nemcsak a közüzemi
rákötést kell figyelembe venni, hanem a két bekötés közötti árat is. Az üzemeltető
igényei eltérőek. Az 13-as vízi közmű törvény előírja, hogy joga van a kapcsolódó
hálózatról is tervet készíttetni, amelyet a Kiskunvíz meg is követel. Kérte ennek a
kitételnek az enyhítését a szolgáltatótól, amennyiben lehetséges minél egyszerűbben
megcsináltatni.

Zetk6 Imre felhívja a figyelmet arra, hogy 736 bekötéssel számolva, legalább 300-
400 kész bekötés kellene a technolágía míatt.

Konfár János megkérdezi, hagy Városföldön hogyan működik a rendszer? Lehet-e
szolgáltatót váltani?

Dóka Gábor elmondja, hogy ott a Bácsviz Zrt. a működtető, és nem kért tervet, csak
fényképet kért a blombáról. A törvény úgy fogalmaz, hogy megkövetelheti. Nem
célszerű a szolgáltató váltás.

Zetkó Imre véleménye szerint a szolgáltató küldjön szakembert, aki átveszi a
bekötéseket.

Dóka Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy dokumentálni kell a kivitelezést. Listán fel
van tüntetve a tisztítóidomtól a házi bekötésig, hogy mikor mi a teendő. 4-7 e Ft
között változnak a vállalkozói árak méterenként. Az 58/201 3-as törvény hivatkozik
erre. Újabb nehézség még a szolgáltatási szerződések megkötése. Uj előfizető
esetében kérhet a szolgáltató regisztrációs díjat, ami 5-50 e Ft között változhat.
Másik szolgáltatónál ez az összeg 33.5 e Ft, így hozzák vissza a szolgáltatók a
rezsicsökkentésből kieső bevételüket. A Kiskunviz részéről meg kell valósulni a
projektnek. A szerződéskötéshez szükség lehet hiteles földhivatali tulajdoni lapra,
amelynek 6 e Ft körül van a költsége. Ezzel szemben lehet kérni nem hiteles
tulajdoni lapot is, ami 30 napnál nem régebbi, ez olcsóbb.

Tánczos László megjegyzi, hogy van hiteles jakabszállási térkép.

Dóka Gábor hangsúlyozza, hogy nem térkép szükséges, hanem a szolgáltatónak
ismerni kell, hogy adott ingatlanon a tulajdoni lap szerint ki a tulajdonos. Elméletileg
van minden lakóra szerződés. Kérdésként merül fel, hogy a házi saját vizművel
rendelkező hogyan fizeti majd a szennyvizelvezetés diját? Indukciós szennyvízmérő
órát kell beszereltetni, vagy vízórát kell felszereltetni a ház vizművére. A lakó
mérlegelési köre, hagy a szolgáltató hogyan veszi át a házi vízművet. Ahhoz a
jegyzőnek fennmaradási engedélyt kell kiadni, mert vízjogi engedélyhez kötött.
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Ezeket azért mondja el, hogy minél tisztább képet lássanak a testület tagjai, hogy mit
lehet lealkudni, mit kell kötelezően végrehajtani. Ha ezekről a kérdésekről a lakosság
érdeklődik, egységes tájékoztatást kell adni részükre. A tervek dvg állományba
történő meglététől valószinűleg nem tekintenek el. A pdf-ből dvg-nek kell lennie, mert
ezt tudják szerkeszteni. Tudni kellene azt is, hogy átlagosan az ingatlanoknál hány
m-re kell bevezetni az idomokat. 7500.- Ft/m-el lehet számolni az anyagköltséget,
pluszként javasolt tisztító idomok behelyezése is, hogy dugulás esetén könnyebb
legyen a tisztítás. Ezen kívül minden iránytörésnél 6 e Ft-os költséggel kell számolni
a kőnyökök behelyezésénél. A házi csatorna bekötéséhez fel kell ásni az előkertet.
Előfordult másik településen olyan eset, amikor a tulajdonos azt mondta, hogy nem
engedi felásni az előkertjét addig, amíg a virágok el nem nyílnak. Ezekhez a
költségekhez csatlakozik a projekt önerő igénye, ami szükséges a beruházás
megvalósulásához. 57 m Ft az az összeg, amelyet az önkormányzatnak bele kell
tennie elvileg. Ha semmilyen más forrás nem áll rendelkezésre, akkor a 736
bekötésre számolva 78.063.- Ft/bekötés a lakossági önrész.

Tánczos László, hogyha mindenki ráköt a vezetékre, akkor ennyi a díj. Mi a helyzet
abban az esetben, ha nem jön létre minden bekötés?

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy a törvény szerint 1 évet várhat is a felhasználó a
bekötéssel.

Dóka Gábor véleménye szerint elkezd számolni a lakó. Függ a támogatás
mértékétől. Amennyiben a 140 e Ft körüli összeget nem fizeti ki és nem köt rá a
vezetékre, akkor a 250 e Ft-os talajterhelési díjat kell kifizetni. Fel kell hívni a
figyelmet arra, hogy amennyiben ráköt a próbaüzemre, akkor 6 hónapig ingyen
használhatja a csatornát. Az általános tapasztalat az, hogy még ilyen árak mellett is
80-85 % köt rá. Nagymértékben függ a lakosság anyagi helyzetétől is, hogy
mennyien veszik igénybe a szolgáltatást minél hamarabb.

Tánczos László véleménye szerint, ha csak 80 % köt rá, akkor helytálló a 90 e Ft-os
bekötési dijjal számolni.

Konfár János véleménye szerint az 57 m Ft-tól nem tekint el senki.

Dóka Gábor elmondja, hogy az EMME, EMEFE önerőre lehet pályázatot benyújtani.
Ez nem jelenti azt, hogy meg is kapja a támQgatást az önkormányzat. Ha csak a felét
kapja meg, akkor is szükséges a másik felét finanszírozni. Javasolja a lakossági
önrész legalább 50 %-át begyűjteni.

Tánczos László megkérdezi, hogy a felét tudja garantálni?

Dóka Gábor elmondja, hogy egyszer már előfordult ilyen eset.

Tánczos László megjegyzi, ha garantálják visszafele lehet egészen 0-ig csökkenteni
az összeget.

Dóka Gábor, azt nem tudja biztosítani, hogy teljesen lecsökken a hozzájárulás
mértéke.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy miből kerül flnanszírozásra a maradék 40 e Ft
körüli összeg?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az önerő biztosítva van az önkormányzat
költségvetésében.
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Tánczos László megkérdezi, hogy mikori jegyzőkönyv ez? Nem volt ennyi önerő a
tartalékalapban.

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy 2010. évi jegyzőkönyvben szerepei először,
amelyben a képviselő-testület vállalja, hogy 60 m Ft-ot az önrészre biztosít. A
szkennelt változat a projektmenedzsment rendelkezésére áll.

Zetkó Imre felhivja a figyelmet arra, hogy előirányzatként be kellett tervezni.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy miről beszélt a testület két héttel ezelőtt? Akkor az
volt az álláspont, hogy az önkormányzat nem kíván hozzátenni a projekthez
hozzájárulást.

Szabó György Róbert javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják újra ezt
a kérdést. A lakosság részéről intenzív az érdeklődés, mivel a községben jelen van a
kivitelező. Mit mondjanak a lakosságnak?

Dóka Gábor elmondja, hogy a jövő hónapban is lehet dönteni ebben a kérdésben.

Kovács Bálint megállapítja, hogy előreláthatólag 90 e Ft-nál több nem tesz a
hozzájárulás mértéke.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy senki sem mondta, hogy 90 e Ft legyen.

Dr. Faragó Helga véleménye szerint, ha nem tud konkrétumot a lakosság, akkor
nem kezd hozzá a kivitelezéshez.

Zetkó Imre megkérdezi, ha megvan a 100 %‚ akkor van-e olyan szándék, hogy
hozzájárulást kér a lakáktól, vagy a belső bekötéshez is hozzájárul?

Szabó Mihály véleménye szerint Jakabszálláson O Ft legyen a hozzájárulás
összege.

Zetkó Imre elmondja, hogy Lajosmizsén 200 e Ft-ot határoztak meg a hozzájárulás
mértékének. Közben megkapták az önerőt. A polgármester úr nyilatkozta, hogy nem
kérnek önerőt, elengedi az önkormányzat.

Tánczos László véleménye szerint utólag bármennyit elengedhet az önkormányzat.
De sajnos arra is megvan az esély, hogy nem nyerünk önerőt.

Zetkó Imre javasolja, hogy ennek a kérdésnek a megtárgyalására térjen vissza a
testület, tekintettel arra, hogy nincsen elkésve, mert költségvetésileg jó a helyzet.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy mikor lesz tájékoztatás?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a projekttel kapcsolatban nyitó rendezvényt
kell rendezni, de pontos dátumot még nem tud mondani. Ott mindenféle kérdés
felmerül, és választ kell adni.

Dóka Gábor egyetért a hozzászólással.

Konfár János nem cél a félretájékoztatás.

Tánczos László megkérdezi, hogy valamelyik pénzintézettel folynak-e tárgyalások?
Tudják-e tájékoztatni a lakosságot a hitel felvételi lehetőségekről?

Szabó György Róbert, Igen az OTP-vel. Lesz, aki megtartja a tájékoztatót a lakás
takarékpénztári lehetőségekről.
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Dóka Gábor elmondja, hogy Van még egy lehetőség a projekt teljes
megvalósulásával összeomlás nélkül, vízi közmű társulatot kell létrehozni. Beszedési
eárásban elkészitik a bekötéseket. Bugacon Igy működik a rendszer. A lakás
takarékpénztár fennállásának idejéig kell fenntartani a társulatot. Vannak költségei,
cégbíráságon be kell jegyeztetni, tisztségviselöi, alkalmazottai vannak. Havonta kb.
2-500 e Ft-ba kerül a fenntartása.

Szabó György Róbert megjegyzi, hogy 4 évig kell fenntartani.

Dóka Gábor el kell dönteni az önkormányzatnak, hogy a lakók kezéböl ki akarja-e
Venni a bekötések lebonyolítását és megszervezését. Ezzel a módszerrel azonnal
mindent megkap a lakosság, csupán a költségek kifizetése terheli. A társulat az
üzemeltetővel is megköti a szerződéseket.

Kovács Bálint támogatja a javaslatot. Az önkormányzat finanszírozza a társulat
megalakulását és működtetését, mert ez által a rákötésekben nagyobb hatékonyság
valósulhatna meg.

Konfár János megkérdezi, hogy Városföldön Van-e társulat?

Dóka Gábor elmondja, hogy ott nem Volt szükség önerőt fizetni, mert az
önkormányzat az iparűzési adóbevételéből tudta finanszírozni a beruházást. A
projekt végén az önerő támogatást O-ra hozta ki. A belső bekötéseket is
finanszírozták.

Tánczos László megjegyzi, hogy nem járt rosszul Városföld és Szank sem.

Szabó Mihály, megjegyzi, hogy Lajosmizse az adósság konszolidációban kapott 200
m Ft-ot.

Kovács Bálint javasolja, hogy ennek a határozat tervezetnek a szavazását hagyják
későbbre.

Szabó György Róbert egyetért a javaslattal. Meghívja a testületi ülésre a vízi közmű
társulatok képviselőit és a bankokat.

Zetkó Imre elmondja, hogy a társulat jogosult kedvezményes kamatozású — 1-2 %-
os kamatra — hitel felvételére is.

Szabó György Róbert megjegyzi, hogy az önkormányzat 10 %-os kamatra kapna
csak hitelt.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy egyben fizessék be a
hozzájárulást?

Dóka Gábor elmondja, hogy a társulat, alapító okiratában rögzíteni kell, hogy milyen
módon fizethet a lakosság. Előre be lehet szedni a pénzt, nemcsak utólag. Ha bármi
történik, be tudják vonni a belső bekötéseket is. Aki lakástakarék pénztáron kívül
akar fizetni egyben, vagy több részletben, arra is van lehetőség. Ezen a módon ki
lehet szűrni azokat a kivitelezőket is, akik üzletet akarnak csinálni az ügyletből.

Szabó György Róbert kiemeli, hogy nem az önkormányzatnak fizetnek az ügyfelek,
hanem a vízi közmű társulatnak.

Kovács Bálint kiemeli, hogy ezzel a módszerrel a dokumentálási részt is meg lehet
oldani egységesen.
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Szabó Mihály megkérdezi, hogy mekkora összegre lehet még pályázatot
benyújtani?

Dóka Gábor elmondja, hogy 57 m Ft-ra lehet pályázni még. A kommunikáción sok
múlik. Ha egyénileg kötteti be a vezetéket a lakosság, akkor nem lehet kezelni a
rendszert, mert mindig lesznek olyanok, akik látni akarják az előnyét és a hátrányát is
a dolognak. Nem készült felmérés arra vonatkozóan, hogy milyen hosszan kell az
egyes portákon a vezetékrendszert kiépíteni. Atlagban 10 m körül van ez az érték. Az
alvállalkozó a belső kivitelezésben nem vehet részt, mert azonnali közbeszerzési
kizárásban részesül.

Zetkó Imre felhívja a figyelmet arra, hogy az anyagbeszerzés tekintetében Is lehet
előnyt szerezni ezzel a módszerrel.

Tánczos László véleménye szerint a bekötési hosszakról tárgyalni kell a
kivitelezővel.

Kovács Bálint véleménye szerint a falut már ismerik, mert felmérték.

Szabó György Róbert elmondja, hogy 12 m-ig van tervezve.

Dóka Gábor megjegyzi, hogy állapotfelmérést végeztek a kivitelezési munkák
megkezdése előtt.

Zetkó Imre felhívja a figyelmet arra, hogy a meglévő szikkasztókat nem lehet tovább
használni, teljesen ki kell iktatni a tisztító aknával kell összekötni a vezetéket.

Szabó György Róbert megjegyzi, hogy a TAR-GÁZ-os kivitelezö kijelentette, hogy
ők nem vállainak ilyen megbízást.

Dóka Gábor véleménye szerint számolni kell, hogy melyik a gazdaságosabb
megoldás. Szükséges mérnök, műszaki ellenőr. A kivitelezés közbeszerzési eljárás
alá esik, mert 8 m Ft-nál magasabb összegről van szó. Jegyzői tárgyalás szükséges.
A végelszámolásnál adott esetben a megmaradt részt vissza kell osztani. Olyan
megállapodást kell kötni, hogy legyen erre lehetőség. A társulatot a lakóközösség
hozza létre, legalább 213-nak a hozzájárulása szükséges. Folyóméter árra kell
megkötni a szerződést és a szerint kell fizetni. Erdekeltségi egységként mindenkivel
be kell fizettetni.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mi a helyzet akkor, ha nincs miből visszaosztani?
Jakabszálláson 736 tulajdonos van.

Bukovszki Sándorné, neked is járna, de nem jut lesz a helyzet.

Dóka Gábor elmondja, hogy nagy felelősséggel, és sok munkával jár ennek a
lakosság körében irányított feladatnak az ellátása. Sok olyan feladat is lesz, ahol az
üzemeltetővel is meg kell vívni. Nincs jó megoldás az érdekeltségi hozzájárulásra. A
társulati jogban jártas jogász szükséges a feladat ellátásához.

Konfár János megjegyzi, hogy két településen, Nyárlőrincen és Bugacon már
befejeződött a beruházás. Ott hogyan bonyolították le?

Szabó Mihály tudomása szerint Nyárlőrincen jól mentek az ügyek.

Dóka Gábor javasolja Jakabszálláson is a vízi közmű társulat megalakítását. A
társulat alakuló közgyűlésére össze kell hívni a lakókat. Költségcsökkentés is lenne,
ha egyszerre a tájékoztatással az alakuló ülés is meg lenne tartva.
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Kovács Bálint véleménye szerint nagyobb számban megjelennek a lakók.

Konfár János szerint nyilatkoztatni kell a lakókat.

Zetkó Imre, a társulati tanács tagjai lennének az utcabizalmiak.

Dóka Gábor elmondja, hogy a társulatban a küldötteket jól lehet irányítani a
különböző feladatok végrehajtásában. Az önkormányzat a közműfejlesztési
feladatokat adja át a társulatnak, p1. útépítés, vagy egyéb vezetékes vízi közmű
kiépítése. Ki kell deríteni, hogy milyen mozgástér van?

Zetkó Ime, az út helyreállítása is benne lehet.

Dr. Faragó Helga megkérdezi, hogy az önkormányzat ajánlhat-e vállalkozókat, aki
egy kézben fogná a feladatok végrehajtását.

Dóka Gábor elmondja, hogy a közműszolgáltatók sincsenek felkészülve arra, hogy a
Kiskunviz elvárásainak megfeleljenek.

Zetkó Imre hangsúlyozza, hogy a kivitelezök profi módon megcsinálják a feladatokat.

Szabó Mihály javasolja, hogy kérjenek véleményt olyan településekről, ahol már
magvalósult a kivitelezés.

Dóka Gábor összeszedett brigád nem csinálja meg a terv szerinti dokumentációt. A
hosszak, mennyiségek, nyilatkozatok rendeltetésszerűen használja-e, esővíz, ól nem
lett-e bekötve. A vízóra plombájáról, fényképet kell készíteni. S db dokumentum kell
hozzá, melyik üzemeltetőnek mi kell. A törvény előírja a geodéziai vizsgálatot és,
mindenféle egyéb bemérést is a teljes kivitelezésre.

Konfár János, ezt ki kell hangsúlyozni a lakosságnak.

Dr. Faragó Helga szerint először az üzemeltetővel kellene tárgyalni.

Dóka Gábor elmondja, hogy Kunfehértón ugyanezt kérték tőlük. A társulat
megbízásából külön tervező csinálja a dvg állományt.

Szabó György Róbert szerint, ha társulatban gondolkodnak, az sok mindent
megold, ha egyénileg az nem biztos, hogy meglesz a megadott határidőig, ami
szükséges a próbaüzem megvalósításához. A társulat könnyebben igénybe vehető.

Zetkó Imre véleménye szerint társulatban gondolkodva sokkal szervezettebb a
munka.

Szabó György Róbert a költségeket előre meg kell finanszírozni.

Dóka Gábor elmondja, hogy a lakás takarékpénztárral, szerződésenként, valamint a
társulat felé is el kell számolni.

Konfár János véleménye szerint több minden szól a társulat megalakítása mellett,
mint ellene.

Szabó György Róbert szerint egységes lesz a kivitelezés és az elszámolás is.

Tánczos László szerint a kivitelezőnek nem biztos, hogy előnyös lesz.

Dóka Gábor elmondja, hogy a felügyeletet az önkormányzat a társulaton keresztül
tudja ellenőrizni. Ha nincsen 40 %-os a bekötés aránya, akkor a 6 hónapos
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próbaüzem díját, annyi hónappal tovább kell fizetni, mint amennyivel nem lehetett
indítani a próbaüzemet.

Konfár János megkérdezi, hogy milyen lehetősége van az elszámolásnál, hogy
mindenki annyit fizessen, ami a tényleges.

Kovács Bálint szerint ezekről a kérdésekről még korai tárgyalni.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a testület tagjait.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
41 /201 5. (Ill. 30.) határozata
Szennyvízberuházáshoz fizetendő lakossági önrész mértéke.

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
Javasolja a következő testületi ülésre több vízi közmű
társulat és lakás takarékpénztár meghívását.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
42/2015. (Ill. 30.) határozata
KEOP előrehaladási jelentés ismertetése.

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
elfogadja a projektmenedzsment beszámolóját a
szennyvízberuházással kapcsolatban.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Bejelentések:

Tánczos László elmondja, hogy a Munkácsy utca csatornázása kapcsán felmerült
kérdés, hogy az 54-es Út alatt van-e nagy áteresz. 20 cm-es áteresz van az Út alatt.

Szabó György Róbert, a másik oldalon igen, de az innenső oldalon csak 5 cm-es
átmérőjű. Be van rakva egy piros kicsi átmérőjű áteresz és onnan csörgedezik
tovább a víz.
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Tánczos László a normál áteresz döntő többsége iszappal van tele, a másik oldalon
ez is látható.

Szabó Mihály szerint a kivitelezővel meg kell beszélni.

Kovács Bálint Javasolja, hogy takarítsák ki

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó György Róbert polgármester megköszöni
a megjelenést és a rendkívüli testületi ülést berekeszti.

Kmft.
Q(4t tfl

Szabó György Róbert
polgármester

5o—í
Hegedűs Gáborné
cimzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere

M E G HÍ V Ó

Jakabszállás Község Őnkormányzata Képviselő-testülete
2015. április 7-én kedden 11.00 órai kezdettel

rendkívüli ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1) Szennyvízberuházáshoz fizetendő lakossági önrész mértéke.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2) KEOP előrehaladási jelentés ismertetése.
Előadó: Zetkó Imre, Dóka Gábor

Jakabszállás, 2015. április 1.
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Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
polgannesterjakabszalIas.hu





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. április 7-én 11.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László
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