
A levezető elnök szulaásra bocsájtja a kérdést, elfogadja-e a taggyűlés, hory Szabados Györry a
következő időszakban ellássa a felüryelő bizofiságban a rnunkáját?

A jelen lévő tagok 257 igen szavazattal, i70 ellenszavazattal,2&6 tartőzkodás mellett meg$ozták az
alábbi

l8l2021. sz. határozatot:

A taggyűlés 257 igen, l70 nem és 286 tartózkodással nem szan,azta meg Sz:rtlatlos Gl,örgl,öt a
felü gl,elő lrizcrttság tagi ának.

A levezető elnök szavazásra bocsájda a kérdést, elfogadja-e a taggnilés, hogy Orosz Antal a következő
időszakban ellássa a felügyelő bizottságban a munkáját?

A jelen lévő tagok 468 igen szavazattal, 42 ellenszavazrttal,203 tartő7kodás mellett meghozták az
alábbi

19 l2l)2l. sz. határozatot:

A taggl,iilós "168 igen, 42 nem és 203 tartózkoclással nem szal,azta meg ()rosz Antrrlt a kör,etkező 5
ér,rc a fclüg;*clíí bizrrttsírg tagjának.

2a/2a1,1 " sz. határozat:

A szavazatok alap.ián a taggl,űlés az alábtli tagokat yálasztotta 5 évre a felügyelő bizottságba, a
társasági szerződés 9.17 pontja szerinti % töbtséget figl,elenrbe véve:

Szabó J<izsef 703 igen szavazatta|,0 nem szarazattal és l0 tartózkodással
Laczkó Inrre 679 igen szavazattal,0 nem szavazattal és 3-1 tartírzkotlással
Dr. Román Dezső 552 igen szavazattal,8l rrenl szal,azattal és 80 tartílzkotlással
Ha.jdri Miháh: 703 igen szavazattal, () nenr szavazattal és 10 tartózkodással
Kecskés Mihály, 693 igen szavazattal, 0 nem szal,azattal és 20 tartózktlclással

1l. sz. napirendi pont: A Dányi Tó lngatlankezelő és Közpark-fenntartó Nonprof,rt Kft. pénzbeli
Itozzájárulása Dány-Szentegyed útjainak leasrtakazására irányulő pályánat beadásiához szükséges
önrészhez

A levezető elnök átadja a szót Gódor Lajosné polgármester asszonyna§ hogy ismertesse a projektet.
Polgármester asszony elmondja, hogy lehetóség adódott, hogy önkormányzati utakra pályáazanak,
hasonló konstrukcióban, mint Drány és Kóka közötti út, de ott a két település közösen csinálta,
mirrdketten fizettek önrésá. A területet felmérették, a terveket elkészíttették, a beadott pályáuat 227
millió forintról szól, ez taftalmazza a meglévő hiányos burkolat szegélyezését és szilárd burkolattal való
elláását, a tó drárryi oldalán lévő Nag5rvölgyi utat és a zsámboki oldal valamennyi utcáját. EzZí%o-ban
önrészes pályá.aat, eíTe azönkormiányzat költségvetésében nem számolt. Lehetővé teszi a pályázat,hogy
a területen lévő gazdálkodó szervezetekhozzájáruljanak az önrészhez. Így keresttik rneg a Kft-t és egyéb
vállalkozókat a tóparton.Hahozzátlldnánakjrárulni a költségeinkhez, aznagyban segítené a munkánkat.

K.G.: Hogy mindenki számára világos legyen, azönrész az több mint 50 millió forint.

Kor,ács Jenő: Az ott lakók is beszálnak ebbe?

K.G.: Mindenki horzájárulhat, feltételezi,hogy az önkormányzat fel is fogia keresni az ott lakókat, az
üdülőtulajdonosokat, ill. akik gazdaságitevékenységet folytatnak aterületen.
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