
Köblös Gáborné: Elrhez hozzátaríozik a beha.itó a gátórlrázhoz?

K.G.; Nem. aá a Kft. fogja kiszélesíteni és rnescsináltatni,
A tó értékét is növeli. lrogl,aszfaltos ittott lehet rrregközelíteni.

Pintér József: Minket a zsámboki oldalon csak a közúttól a sorompóig érint azűthasználat.
K.G.: Pillanatrryilag az a kérdés, hozzá akarunk-e járulni. A továbbiakban aá kell eldönteni, mennyi
legyen ez a pénzösszeg.

Polgármester as§zon_y: ez apályázat csak úgy nrijködik. lta l,att a teriileten 10 vállalkozó. ezek köziil a

Kft. az eg}.ik. Ha nincs 10 r,állalkozás, nrár dob.iák is ki a pályázatot. Fla viszont van és lnegvan az 50
rnillió íbrint. a többit az Unió ad_ia. Nlás pályázati lelretóség peclig nirrcs. rnivel a topam ktilteriilet.

Hankó Zoltán: Ha magánszemély szeretne hozzájárulni, az csak úgy működhet, horyha a
vállalkozásnak befizeti és a vállalkozás átutalja az önrészbe

Bajcz Ferenc: a Polgármester asszonyhozintézné amegegyzését, szeretné hogy a befizetett adőt is az
útba forgatnák vissza, nagJon fontos, hogy normális, jiárható legyen az út.

N{artonosi Gl,örg.v: j millió tbrirrtot javasol. lehet több. lehet lter,esebb

K.(i.: Javasolja. hogy elsij körben arrólszavazzirtlak, hogy,egyáltalánhozzá.iárulianak-e'i

A jelen |évó tagcllt 65-1 igen szavazattal.0 ellenszavazattai.59 tartózkclcJás rlellett mcgltozták az alábbi

2l l 2a20. sz. határozatot:

A taggyűlés 654 igen, 0 nem és 59 tartózkodással meg§zayazta, hogv a Kft. hozzáiárul az
írtópítéshez.

K.G.: A következő kérdés, hogy mennyivel járuljunk hozzáíl Javasolja, hogy szavazzunk 2 millió
forintról.

A jelen lévő tagok 700 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, L3 tartózkodás mellett meg}laztík az alábbi

22 na20. sz. határozatot :

A taggyűlés 700 igen, 0 nem és l3 tartózkorlással megszal,azta, hogv a Kft. 2.000.000 Ft-al
hozzájárul az útépítéshez.

12. sz. napirendi pont: l-ársaságot érintó egleb általános kérdések negvitatása.

Levezető elnök A könywizsgáló mandátuma lejárt, ő továbbra is vállalná a munkát, anól kell
szavaznunk, hogy elfogadjuk-e.
Szavazásra bocsájtja a kérdést, elfogadja-e a taggyűlés, hogy Vér Jánosné a következő időszakban
elv égezze könyvv izsgáló i mun káj át?

A jelen lévó tagok 713 igen szavaza§at,0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meglroáák azalábbi

23 l2&2t. sz. határozatot:
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