162.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
november 12-én 1600 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester,
Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Fábri István,
Kozmer Imre, Maronka Lajos és Papp János települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Varga József jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő jelen van. Jegyzőkönyvhitelesítőnek Dr. Kishonti András és Papp János települési képviselőket javasolja, akiknek a
személyét a testület egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát
javasolja, mellyel a testület egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban
szereplő napirendi pontok megtárgyalásával? A meghívóban szereplő napirendi pontok
említett sorrendben történő megtárgyalásával a Képviselő-testület – 7 igen szavazattal –
egyhangúlag egyetért.
1.) Ravatalozó felújítására pályázat beadása
Dr. Prozlik László elmondja, a pályázat beadási határideje november 15-e. Hivatalos
információ még nincs, de ezt a beadási határidőt november 30-ig meghosszabbították. 5 %-os
területbővítést engedélyez a pályázat. A bekerülési költség ÁFA-ját az önkormányzatnak kell
biztosítani, ez 8.096 ezer forint. A következő év költségvetését fogja ez terhelni. Ezt a
pályázatot már egyszer beadták pár évvel ezelőtt a nemzeti diverzifikációs programon
keresztül. Akkor nagy reményekkel voltak, de sajnos nem nyertek. Ezt a pályázatot kellett
átszámítani. Annyiban változott talán, hogy ebben a tervdokumentációban már épületen belül
van a vizesblokk, a WC az épületen belül lesz.
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet.
Kozmer Imre elmondja, a bizottság támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
Fábri István elmondja, azért tartózkodik a szavazástól, mert nem igazán ért egyet ezzel a
gyakorlattal, ami az utóbbi időben rendszeressé vált a rendkívüli testületi ülések
összehívásával kapcsolatosan. Tegnap nézte a honlapon, azon sem volt fent az anyag. Nem
tudja, hogy kötelező-e feltenni vagy sem. Mi indokolja sok esetben ezt a kapkodást? Úgy érzi,
hogy ez egy nagyon nagy tűzoltó munka. Nem igazán lehet alaposan felkészülni rá. Ez az
előterjesztés nem elégíti ki, szeretné megtekinteni, hogy miről is van szó. 29 millió forint
összegből mi várható? Nem most kellene áttekintésre átadni.

163.
Dr. Prozlik László elmondja, a kapkodás annyiból áll, hogy ezt a pályázatot egy hónappal
ezelőtt írták ki. Egy hónap állt rendelkezésre arra, hogy a meglévő terveket átterveztessék. Az
MVH kódokat átszámoltatták. Befogadó nyilatkozat kell az építéshatóságtól, és ez nem egyik
napról a másikra megy. Örül neki, hogy van olyan kapcsolatrendszer, ami alapján a terveket át
tudják egy-két hét alatt tervezni, számolni. Az építéshatóság megadta nemcsak a befogadó
nyilatkozatot, hanem az építési engedélyt is. November 15-ig be kell adni a pályázatot. Ma
délelőtti információ, hogy meghosszabbították a beadási határidőt. Ha ezért nem lett volna
Képviselő-testületi ülés összehívva, akkor a kölcsönszerződések miatt lett volna. A
szennyvízberuházással kapcsolatos kifizetések megcsúsztak. Örüljenek, hogy ennyi testületi
ülés van egy ilyen beruházásnál. Kéthetente is lehetne összehívni. Ez nem kapkodás, az élet
velejárója.
További hozzászólás és kérdések hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
121/2012. (XI. 12.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
156/2012. (X. 5.) számú közleménye alapján
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és fejlesztésre
vonatkozó támogatás 1. célterületére a gádorosi
2001. helyrajzi számú 3.1544 ha területű
önkormányzati tulajdonú temetőben lévő
ravatalozó bővítése, felújítása érdekében
összesen 29.986.257 Ft összegben.
Kinyilvánítja, hogy az ehhez szükséges ÁFA
összeget, mint önerőt, 8.096.289 forint
összeget a 2013. évi költségvetése terhére
biztosítani fogja.
Kinyilvánítja továbbá, hogy az önkormányzat
fő foglalkoztatású alkalmazottainak létszáma
71
fő,
melyben
START
kártyával
foglalkoztatott nincs.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
2.) Bejelentések
-

EDF Démász ZRt. szerződéses ajánlatai.

Dr. Prozolik László elmondja, a három ajánlatban három különböző szám szerepel. 21,50 Ft,
21,72 Ft és 18,10 Ft. Összességében ezt középárfolyamnak lehet tekinteni. A szerződést fel
lehet mondani, és akkor más szolgáltatót keresni. 8 napon belül a szerződés életbe lép.
Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság támogatja az előterjesztést.
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Fábri István elmondja, természetesen támogatja az előterjesztést, de a véleményét továbbra is
fenntartja. Kapkodás és előkészületlenség jelzi a mai és korábbi üléseket is. Ezek a számok
mennyire megalapozottak? Egyáltalán helytállóak-e? Van itt olyan, amik vállalkozásba
vannak kiadva. A Darányi utca 25. stb. Ha ez megalapozott, és ez így helyes, akkor emeljék a
kezüket.
Dr. Prozlik László elmondja, ezeket az adatokat a Démász adta meg, a Démász olvassa le az
óraállást. Az információs iroda a brigádot takarja. Ebben a gépek fogyasztása is benne van.
Az egyesületnek van szerződése az önkormányzattal, az elfogyasztott energiáért fizet. A
Darányi utcai épület vállalkozónak ki van adva. Minden energiaszolgáltató felé a számlát ő
egyenlíti ki.
Kozmer Imre elmondja, feltűnt neki, hogy a 001. sorszám alatt információs iroda Kossuth u.
1. van, a 003. sorszám alatt karbantartó üzem Kossuth u. 1. A kettő között mi a különbség?
Utána van információs iroda 0,07, ez a kis iroda, a falugazdász irodája. Ez a kettő miért van
itt? Három óra van?
Dr. Prozlik László elmondja, Kossuth u. 1. szám alatt több helység van, a zöldséges, Progádor
Kft. és az információs iroda.
Kozmer Imre kérdése, a 001. sorszám az információs iroda, a 4,8-as érték kiugróan magas.
Dr. Prozlik László javasolja, hogy nézzék meg a számlákat, főleg a 001. sorszám alatt. A
következő testületi ülésre ezeket kitisztázzák.
További kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
122/2012. (XI. 12.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület az EDF Démász ZRt-vel
kötendő szerződéseket jóváhagyja. Felkéri a
polgármestert azok aláírására.
-

Állati hulladék ártalmatlanítása

Dr. Prozlik László elmondja, november 10-én érkezett a levél, 8 napon belül kell tájékoztatni
a kft-t a szándékukról.
Kozmer Imre elmondja, a bizottság támogatja az I. számú határozati javaslatot azzal a
megjegyzéssel, hogy mindaddig, amíg a jövő évi költségvetés számai nem ismertek.
Amennyiben ezek ismertek lesznek, akkor a bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület
tárgyalja újra esetleg a lehetőség függvényében ezt a 1,5-2 millió forintot.
Dr. Prozlik más vélemény hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben
szereplő 1. határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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123/2012. (XI. 12.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Gádoros településről
származó,
magánszemélyektől
(nem
állattartóktól)
származó,
a
Komlós
Településszolgáltatási Kft. (5940 Tótkomlós,
Kossuth u. 42.) által üzemeltett Állati
hulladékgyűjtő
és
átmeneti
tárolóba
beszállításra
kerülő
állati
hulladék
ártalmatlanítási díját továbbra is átvállalja.
-

Óvoda alapító okiratának módosítása

Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
124/2012. (XI. 12.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a
Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának
bevezető részét a jogszabályi változásokat
átvezetve a következők szerint fogadja el:
„Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §-a
(4) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §-a alapján, figyelemmel a
közoktatásról szóló módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ára, a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi LXL. Törvény
21. §-ára, valamint az államháztartásról
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ára a Napközi
Otthonos Óvoda alapító okiratát 2012.
december 1. napjával az alábbiak szerint
hagyja jóvá:”
Az alapító okirat 1. pontját a gazdálkodási
jogkört követően kiegészíti a következőkkel:
„intézmény típusa: Óvoda”.
A 2. pont vastag betűvel szedett része a
következőkre módosul: „2. Az alapító, irányító
és fenntartó szervének neve, székhelye”
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát e
határozat mellékleteként elfogadja. Felkéri a
polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat kiadására, illetve annak Magyar
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Államkincstárhoz történő 8 napon belüli
megküldésére.
-

Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetése

Dr. Prozlik László elmondja, a szennyvízpályázatban a leendő üzemeltetőt meg kellett jelölni.
A Békés Megyei Vízművek ZRt. neve megváltozott Alföldvíz ZRt-re. Szándékukat kell
kifejezni, hogy a továbbiakban, a próbaüzem után az Alföldvíz üzemelteti a telepet és a
hálózatot. A nyár óta meglévő víziközmű törvény eléggé beszűkítette a lehetőségeket. 150
ezer rákötésnek kell meglennie egy üzemeltetőnek, hogy működhessen.
Fábri István elmondja, akkor is más véleménye volt, marad is ennél a véleményénél, amit
annak idején is képviselt. A pályázatba a békés megyei vízművek csak azért került beírásra,
mert meg kellett valakit nevezni. Úgy gondolja, hogy egy ilyen rendszernél, ami most épül –
teljesen új, korszerű, hosszabb távon is garanciával is rendelkezik – meg kell ragadni ezt az
önkormányzatnak, hogy az önkormányzatnál maradjon meg az a haszon, az a jövedelem, ami
itt képződik. Ennek az üzemeltetését is bízzák rá egy helyi kft-re, ne adják oda ezt a
beruházást, ami biztos, hogy nagyon komoly nyereséget fog majd hozni annak, aki majd
üzemeltetni fogja. Ha pedig ez a döntés lesz, akkor javasolja azt a határozati javaslatot, hogy
meg kell pályáztatni. Van ebben az országban nagyon sok más ilyen állami, önkormányzati
működtetésű cég. A pályázat ismeretében döntsön majd a Képviselő-testület, hogy kinek adja
oda.
Papp János a példát szeretné kérni az üzemeltetésre vonatkozóan. A víziközmű törvény
megváltozott. Mondta ő is, hogy de jó lenne, ha az önkormányzat tudná ezt üzemeltetni, és
profitálna belőle. Az állam 15-20 szolgáltatót szeretne látni, talán lesz belőle 30. Zömmel
önkormányzati. Rövid időn belül állami tulajdonúak lesznek. Folyik az a stratégia, hogy az
ivóvíz-hálózat és a szennyvízszolgáltatók, amelyek külföldi kézen vannak, mind az
önkormányzatok veszik vissza. Ebben az állam is látja a fantáziát, nemcsak ők. Nagyon
szeretné, ha az önkormányzat tudná működtetni, maximálisan támogatná is. Csak a realitások
talaján kell maradni.
Kozmer Imre kérdése, ki járna el a hátralékosokkal szemben? Mennyi hátralék lenne? Mennyi
víz- és szemétdíj-tartozás van. Majd pont a víz- és csatornadíjat fizetnék be? Soha az életbe
nem hajtanák be senkitől.
Dr. Prozlik László elmondja, 350-360 vízmű vállalat volt. Ebből lesz egytizede, 30-35-40. Ez
ellen széllel szemben nagyon nehéz menni. Tudomásul kell venni azt a törekvést, amit a
kormányzat erőltet. 150 ezer előfizetőnek kell lenni. Ki tudja azt megtenni, hogy 150 ezer
előfizetőt elővesz? A vízmű-vállalatok és a működtetők ezért vannak bajban. Szerződéssel
kapcsolódni kell egymáshoz. Az az egészséges, ha a vízszolgáltató ugyanaz, mint a
szennyvízszolgáltató. Amíg megvolt a 350 vízművállalat, a második vagy harmadik volt az
országban a békés megyei vízművek. Nagyon jó pozíciót ért el attól függetlenül, hogy mikor
kezdték el bevezetni az amortizációs díjat, karbantartási díjat, hogy ne az önkormányzatnak
kelljen fizetni, ha baj van.
További kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért eget az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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125/2012. (XI. 12.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja
azon
szándékát, hogy a gádorosi csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep próbaüzemeltetésének
befejezése után az üzemeltetést előreláthatólag
az Alföldvíz ZRt. közreműködésével kívánja
megoldani.
-

Szennyvízberuházással kapcsolatos kölcsönszerződések

Dr. Prozlik László elmondja, ahhoz, hogy a Keviterv Plusz Komlpex Vállalkozási Kft. a
pénzét megkapja, 24 millió forintot, ezért kölcsönszerződést ajánlott. A kölcsönszerződés
összege 578.576 Ft. Ez a Keviterv Plusz Komplex Kft. átutalja az önkormányzatnak, az
önkormányzat pedig átutalja az önerő alapba. Ezáltal teljesítve van az önkormányzat önereje.
Így megkapja a minisztériumtól a pénzét, 23 millió forintot.
Az EU önerő alapra is pályáztak. A héten lesz bírálat belőle. 66 millió forint vissza nem
térítendő és 40 millió forint visszatérítendő összeg erejéig pályáztak. Ha van kedvező bírálat,
akkor két héten belül pénzhez tudnak jutni. Ha hozzájutnak, akkor nem lesz szükség
kölcsönszerződésekre.
Kozmer Imre elmondja, a bizottság támogatja a kölcsönszerződés aláírását.
Fábri István csak ismételni tudja magát. Nincs megelégedve a Képviselő-testületi ülés
előkészítésével. Ugyanígy történt a legutóbbi rendkívüli ülésen is. Csak be lett mondva, talán
nem is volt ilyen részletes a tájékoztatás, mint most. Szeretné, ha másolatokat kapna ezekről a
kölcsönszerződésekről.
Dr. Prozlik László elmondja, a másolatokat meg fogja kapni a képviselő úr. Az előkészítés
hiányosságával kapcsolatban elmondja, szinte naponta vannak olyan témák, ami miatt
Képviselő-testületi ülést kellene és kell összehívni.
További vélemény hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a Keviterv Plusz
Komplex Vállalkozási Kft. és az önkormányzat között kötendő 578.576 Ft összegről szóló
kölcsönszerződés aláírásra kerüljön?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
126/2012. (XI. 12.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület támogatja a Keviterv
Plusz Komplex Vállalkozási Kft (3527
Miskolc, Katalin u. 1.) és az önkormányzat
között
kötendő
578.576
Ft
összegű
kölcsönszerződés aláírását.
Felkéri a polgármestert a kölcsönszerződés
aláírására.
Dr. Prozlik László elmondja, az EuroAszfalt Kft. 103 millió forintos számlát nyújtott be.
Ehhez az önerő alapba 2.610.294 Ft-ot szükséges biztosítani. Ezt az összeget az EuroAszfalt
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kölcsönadná kölcsönszerződés formájában. Amint megkapnák az összeget, visszautalnák
nekik.
Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság támogatja a szerződés aláírását.
Fábri István tudja, hogy szélmalom harc a részéről, de a hozzászólásait azért teszi meg, hogy
kerüljön jegyzőkönyvbe. Tudja, hogy úgy sem változik semmi. Úgy tudja, hogy van egy
önerő alap. Fizetnek ezerpárszázan normálisan LTP-t. Tudomása szerint a jogi személyek is
fizetnek. Nem tudja, hogy miért kell önerőt még egyszer megfizetni. Számára ez
megmagyarázhatatlan, mint ahogy a BM önerőt sem érti. Milyen számítási alapon van
meghatározva ennek az összege. Így nem tudja elfogadni. Akkor minek fizetik a havi 1700
forintokat, ha az önerőt így kell kölcsönszerződéssel fizetni. Ebből és az előző
kölcsönszerződésekből is szeretne másolatot kérni.
Dr. Prozlik László elmondja, a szennyvízberuházás egy éve folyik, az előkészítő munka
másfél éve. Másfél éve az önerő biztosítását elmondta a projektmenedzser. Ennek három lába
van. Az egyik az LTP befizetések, a BM önerő 50 % és a jogi személyek befizetése, és a hitel.
Az LTP pénzekhez nem lehet hozzányúlni, a banknak az a hitelfedezet. Ehhez 2018-ban
tudnak hozzányúlni. Addig az a bankszámlán szaporodik. Nem látják, és nem is nyúlhatnak
hozzá. A jogi személyek befizetéséből tud a vízi közmű társulat működni.
Kozmer Imre észrevételezi, a képviselő úr összekever valamit. Itt nem az önerő
finanszírozásáról van szó. Az is itt volt előttük a kereskedelmi és hitelbank szerződései miatt,
a bank csak akkor nyújt hitelt, ha az önkormányzat egy bizonyos összeget letétbe helyez a
banknál. És most ezekről a pénzekről van szó. Ennek a 100 millió forintnak egy bizonyos
részét a bank az önkormányzattól kérte. Összesen százvalahánymillió forintos kifizetésről van
szó, de a bank csak akkor adja a hitelt, ha az önkormányzat leteszi a banknak ezt a pénzt a
számlájára. A kölcsönszerződés arról szól, hogy az EuroAszfalt ideadja a pénzt, és ha megjön
a BM önerőtől a 60 millió forint, azonnal vissza tudják fizetni az EuroAszfaltnak. Ez arról
szól, hogy a bank hitelezzen.
Dr. Prozlik László elmondja, alapvető feladat, hogy az önerőt biztosítani kell az
önkormányzatnak. Utána hajlandó a minisztérium és a bank is elfogadni a kifizetést. Van az
50 %-os BM önerő. Hiába van meg, 50 %-ot csak számlaarányosan fizetnek. Ez volt szintén
az önerő. Utána megálltak, mert nem volt miből fizetni ezt a pár százalékot sem, a járulékos
költséget. A mérnöknek még egy fillért sem fizettek. A járulékos költségeknél az ÁFA-t is ki
kell fizetni. Látta a kormányzat nyár óta, hogy ezt úgy tudja kimozdítani, hogy úgynevezett
EU-s önerő alapot indít el. Erre beadták elsők között a pályázatot. A héten lesz bírálat. Az
önkormányzat csak úgy tudja megfizetni, ha kap önerőt és ÁFA-t valahonnan. Ha ez meglesz,
nem kellenek kölcsönszerződések. A kölcsönszerződések legális dolgok.
További kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal hogy a
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és az önkormányzat között kötendő 2.610.294 Ft
összegről szóló kölcsönszerződés aláírásra kerüljön?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
127/2012. (XI. 12.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület támogatja a EuroAszfalt
Építő és Szolgáltató Kft (2225 Ülló, Zsaróka

169.
hegy 053/30 hrsz.) és az önkormányzat között
kötendő
2.610.294
Ft
összegű
kölcsönszerződés aláírását.
Felkéri a polgármestert a kölcsönszerződés
aláírására.
Dr. Prozlik László bejelentésében elmondja, ma délelőtt tárgyalást folytatott energetikai
megtakarítással kapcsolatosan egy pályázatíró céggel. Ez egy békés megyei cég, terveznek és
pályázatot írnak. Napelemekre lehet pályázni. E hónap 15-én fogják az ezzel kapcsolatos
pályázatot kiírni. Két milliárd forint van rá. Önkormányzatoknál, intézményeknél a villamosenergia megtakarításban nagyfokú segítséget jelent e. 85 %-os a támogatás mértéke. Ez egy
KEOP pályázat. Megtérülési idő 2,5-4 év. December 15-ig kell beadni a pályázatot.
Következő bejelentésében elmondja, elkészült az urnafal, a műköves az egyedi műköveket,
márványlapokat elkészítette. A mérete mindegyiknek más és más. Kérte, hogy nézzenek
körül, hogy a környező településeken az urnás temetkezési formáknak milyen ára van.
Reméli, hogy a következő testületi ülésen a Képviselő-testület tud dönteni, hogy milyen
árakkal lehet számolni, és hogyan lehetne ezt a lakosoknak igénybe venni.
Megkérdezi, van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója?
Maronka Lajos elmondja, a héten csütörtökön fog megkezdődni a Himmelstadtból hazahozott
adományok szétosztása. Kihasználja az alkalmat, hogy megköszönje azoknak az embereknek,
akik segítettek ennek a 10,5 tonna adomány hazahozatalában. Ettől az asztaltól is érkezett
segítség. Az önkormányzat is nagylelkűen támogatta az üzemanyagköltséget. Az egyház
nevében is szeretné megköszönni a segítséget. Örül annak, hogy egy olyan testületben ül, ahol
szociálisan érzékenyek. Ez sokmindent elárul. Lehet itt politikai és világnézeti különbség, de
amikor tényleg ki kell állni, akkor egyhangúlag tudnak kiállni és támogatni az ilyen és ehhez
hasonló dolgokat.. Ha nem tudnak munkahelyet biztosítani, megpróbálnak másképpen
segíteni. Nagy szeretettel látná a képviselő társait csütörtökön 8 órakor kezdődő ruhaosztáson.
Aki szeretné megnézni az adományokat, szeretettel várja őket. Vinni is lehet belőle, még ha
nem is saját maguknak. Minden réteg részesüljön valamilyen formában ezekből az
adományokból. Köszöni a testület támogatását, és azt a munkát is, amit végeztek, és az
értesítő levelek kihordását.
Dr. Prozlik László további bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.
K. m. f.
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