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JEGYZŐKÖNYV

Készült:Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31.
napján 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Kiss László
Szécsi Bálint
Jakabné Zajti Tünde
Szabóné Sebők Gyöngyi
Gál Sándor
Tanácskozási joggal megjelent:
Szécsi Csaba főelőadó
Szabó Béla Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 6 fő az ülésen megjelent, az ülést
megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
1./ A „Külterületi út felújítása Ököritófülpösön” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjének kiválasztása
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Azért kellett még egyszer napirendre venni, mert a múltkori
határozatunk nem összeilleszthető teljes mértékben a közbeszerzési eljárásban foglaltakkal. Mi
két év garanciát szeretnénk, de ezt nem lehet ilyen formában érvényesíteni, ezt a közbeszerzési
eljárás előtt kellett volna jelezni. Ezen változtatni csak úgy lehetne, hogy új közbeszerzést kellene
kiírni, ami tetemes összegbe kerülne, mert más költséget is ki kellene fizetni, nem csak a
közbeszerzést. Úgy gondolom, hogy mielőtt milliós költségbe vernénk magunkat, fogadjuk el az
egy év garanciát, mert ez kedvezőbb az önkormányzat részére. Javaslom, hogy vonjuk vissza az
előző határozatunkat. Ha támogatjátok, hogy vonjuk vissza, akkor kézfenntartással jelezzétek.
Gál Sándor: Én a múltkor nem szavaztam meg. Nem szólhatnék egy két szót? Mondtad, hogy a 2
év garanciát a közbeszerzés előtt kellett volna kérni. Én erről nem tudtam. Te tudtál erről, hogy
lehet módosítani, hogy két évre kössük meg a szerződést?
Szabó Béla polgármester: Ezt mindenkinek el kellett volna olvasni akkor, amikor a közbeszerzési
eljárás folyt. Senki nem olvasta.
Gál Sándor: Nekünk adtál ide valamit?
Szabó Béla polgármester: Meg kell nézni mi ment ki, fejből én sem tudom.
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Gál Sándor: Az a költségvetés is számomra elfogadhatatlan. Meg az, hogy csak egy pályázat
érkezett be. Ha lenne három, akkor lehetne dönteni. De az is lehet, hogy nem merték beadni, mert
úgy sem nyernek.
Szabó Béla polgármester: Biztos géppisztollyal megfenyegették őket.
Gál Sándor: Én most is korrektül szóltam hozzá a te mondatodra. Az biztos, hogy most nem
tartózkodni fogok, hanem nem fogom megszavazni.
Kiss László: Én úgy emlékszem, hogy elfogadtuk azt, hogy pályázunk és sikeres volt a pályázat
az út építésére. Nálam itt megállt a történet. Nyolcvanvalahánymillió forintról volt szó egyébként
is, plusz a traktor és az eszközök a traktor után. Volt még egy testületi ülésünk, ahol arról kellett
dönteni, hogy megváltoztassuk a traktor eurós motorját, mert azt már nem lehetett beletenni a
pályázatba. Arra nem emlékszem, hogy a közbeszerzésről bármilyen anyagot kaptunk volna.
Olyan anyagra, ahol részletesen kalkulálva vannak az árak az építkezéssel kapcsolatban, nem
emlékszem.
Szabó Béla polgármester: Az biztos, hogy a közbeszerzésről döntöttünk, azt nem lehetett testületi
határozat nélkül kiírni.
Kiss László: Az rendben van, de anyagot nem kaptunk róla.
Szabó Béla polgármester: Azt, hogy milyen anyagot kaptunk, nem tudom én sem.
Az biztos azonban, hogy a testület döntötte el, hogy ez a pályázat közbeszereztetésre kerüljön.
Most azt kellene megnézni, hogy mi van ebben az anyagban benne, mert így látatlanban én sem
merek nyilatkozni, hogy teljes anyagot kaptunk, vagy részlegest, vagy semmit. Valamilyen anyag
biztosan kiment. Ennek a közbeszereztetési eljárása tavaly őszre dotálható szerintem.
Jakabné Zajti Tünde: Ennyi pénzért olyan utat, hogy csak egy év garancia. Az első víz elmossa.
Én először megszavaztam, de ha így lesz, akkor nem fogom megszavazni.
Szabó Béla polgármester: Öt év szavatosság van rá, tehát nem a garancia az irányadó. Hiába van
neked három, vagy öt év garanciád, ha közben megszűnik a cég. Kit fogsz beperelni?
Jakabné Zajti Tünde: Ha így adták be a dokumentumokat, ilyen hiányosságokkal, az akkor nem
egy komoly cég.
Szabó Béla polgármester: A szerződéskötést ez nem befolyásolja. A közbeszereztető felelőssége,
hogy milyen dokumentáció van becsatolva. Nem minket fognak felelősségre vonni.
Kiss László: Ez mind szép, de ha két év múlva ez az út szét fog menni, akkor a lakosság minket
fog hibáztatni. Azon az úton nagy mezőgazdasági forgalom van főleg betakarítási időszakban, ott
van a szippantó is. Van olyan mezőgazdasági szerelvény, hogy ha meg van rakva terménnyel az
önsúlya legalább 400 mázsa. Az út az első ősz folyamán el fog repedni. Tavasszal már látszani
fog mindenütt a repedés.
Szabó Béla polgármester: Nem fog elrepedni, mert mezőgazdasági útnak lett tervezve.
Kiss László: Ebbe lehetett volna beleszólásunk, hogy ne egy év legyen a garancia. A
munkafolyamatba, technikába beleszólásunk nincs. Például, ha pályázatban szerepel az aszfalt
minősége és van öt fajta minőségű aszfalt, a pályázatban pedig a legjobb minőségű van beleírva,
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de bedolgozva csak a legrosszabb van, ezt mi nem tudjuk ellenőrizni. Nem is tudhatjuk, hisz nem
vagyunk hozzáértők.
Szabó Béla polgármester: Ha két év garanciát írunk bele, akkor lesz beleszólásod a kivitelezésbe?
Kiss László: Nem, de akkor tudom, hogy ha tönkre ment az út, akkor köteles megcsinálni.
Szécsi Bálint: Garancia, vagy szavatosság? Mi a különbség?
Szabó Béla polgármester: Szavatosság öt év, garancia egy év. A garancia azt jelenti, hogy ha
bármilyen hiba van, azt azonnal javítani kell. A szavatosság azt jelenti, hogy egy éven belül kell
kijavítani, ha valami hiba van.
Kiss László: Furcsa az is, hogy csak egy pályázó volt erre az egészre és ennyi időnek kellett
eltelnie, hogy ezt kihirdessék.
Szabó Béla polgármester: Nem olyan régen lett kiírva. Október - november hónapban hoztuk a
határozatot és szerintem decemberben lett kiírva. Fejből én sem emlékszem már rá, meg kell
nézni.
Gál Sándor: Ha valamit megcsináltatunk, azt úgy csináltassuk, hogy a lakosság nagyon sokáig
tudja használni.
Kiss László: Ez az út is a szennyvíztelephez kapcsolódott, de két év alatt tönkrement. Ott volt a
gödör helyzete is. Az iskola tetőszerkezetéhez nem volt közünk, de ott is azzal kezdődött az egész,
hogy a vállalkozó egyből kárt okozott az önkormányzatnak. Én személy szerint azt sem tudom,
hogy milyen hosszú lesz az út, milyen széles.
Szécsi Csaba: A múltkor volt itt még több minden, amit kifogásoltatok. Felhívtam a közbeszerzőt,
hogy ezeket megkérdezzem tőle. A felelősségbiztosítás érvényes, 2018-ban csak módosítottak
rajta. Ez év május elsejéig érvényes a biztosítás. Az aláírási címpéldány a közbeszereztetőnek
kellet, hogy megnézze, a cégvezető ugyanúgy írja alá. Varga Olivér születési helyével
kapcsolatban azt mondta a hölgy, hogy neki a becsatolt hatósági bizonyítványra nincsen szüksége
a közbeszerzési eljáráshoz, neki a diploma és a szakmai önéletrajz kell. Ezekben jól szerepel a
születési hely.
Szabó Béla polgármester: A közbeszereztető ezeket leellenőrizte,
alapdokumentációk meg nincsenek, nem mehet át a közbeszerzés.
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Kiss László: Akkor nekünk ebben mi a szerepünk?
Szabó Béla polgármester: Vagy elfogadjuk, vagy nem. A közbeszerzést azért írják elő egyébként
, hogy ezt a terhet levegyék a testületek válláról. Mit szeretnétek, hogy milyen szerepetek legyen
ebben?
Gál Sándor: Azt, hogy jó út legyen.
Jakabné Zajti Tünde: Megfelelő, őszinte tájékoztatást.
Kiss László: Szavazzunk meg olyan valamit, amiről nem tudunk semmit? Szavazzuk meg a 71
millió forintot, mert ez a cég elnyerte ezt a pályázatot. Egyébként érdeklődtünk mi is, hogy
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milyenek a tarifák egy útépítésnél. Ez bőségesen fedezi. Ennek a cégnek ezen nagy haszna lesz.
Éppen ezért mondom, hogy bevállalhatta volna a két év garanciát.
Szabó Béla polgármester: Ebben a témában nem engem kell meggyőzzetek. Ezzel annyit tudok
tenni, hogy felteszem nektek a kérdést: elfogadjátok, vagy nem? Nem ködösítek, nem
mellébeszélek, nem rosszul tájékoztatok. Ezzel kapcsolatban ennyit tudok elmondani. Amit kapok
információt, azt tudom továbbadni. Információt el nem titkolok senki elől. Ezzel kapcsolatban
annyit tudok mondani, hogy a közbeszereztető ezt közbeszereztette és a testületnek elfogadásra
ajánlotta. Több dolgom nekem ezzel nincsen.
Gál Sándor: Ezt biztosan nem szavazom meg.
Szabó Béla polgármester: Akkor kérek javaslatokat, ha ennyire kifogásoljátok az eljárást, az
összeget, az egy év garancia hiányát. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor érvénytelen minden, új
eljárásra lehet kötelezni, kifutottál az időből, lehet kitörölni a pályázatot. Magyarul, leszavazzuk
a pályázatot. Február 15-ig ennek meg kell történni. Ha eddig az időpontig nincs döntés, akkor ez
a pénz visszamegy az államkasszába.
Szécsi Bálint: Én sokat tettem azért, hogy ez a pályázat nyertes legyen. Ha most nem szavazzuk
meg, akkor a felmerült költségeket ráterhelhetik az önkormányzatra?
Kiss László: Én is ezt akartam megkérdezni, hogy amennyiben új közbeszereztetés van, azt
milyen költségből lehet újraindítani, kinek kell ezt fizetni?
Szabó Béla polgármester: Február 15-ig az első mérföldkőnek meg kell történnie, ami azt jelenti,
hogy 10% pénzzel el kell számolni. Ha ez nem történik meg, akkor jogosulatlan az egész és vissza
kell fizetni.
Szécsi Bálint: Mikor ilyen beruházásról beszélünk, akkor látjuk a rendszer hibáját, Mikor az
egészségházat csináltuk, vagy a kerékpár utat, akkor mindig dilemmáztunk, hogy ha nem
szavazzuk meg, akkor nem lesz, ha megszavazzuk, akkor pedig teljesen kiveszik a kezünk alól,
mert van egy szervezet aki csinálja a közbeszerzést és minden folyamatot. Annyira nincs
beleszólásunk, hogy azt sem tudjuk befolyásolni, milyen irányba menjenek a dolgok. Igaz, hogy
a felelősség rajtuk van, de ha valamit rosszul csinálnak meg, azt rajtunk kérik számon. Senkit nem
fog érdekelni, hogy volt egy jó szándékunk, hogy szavazzuk meg, mert kell a településnek. Most
is olyan helyzetben vagyunk, hogy sikerült egy pályázatot ide hozni, de vannak a közbeszerzés
során olyan dolgok, amiket kifogásoltunk, vagy nem jól értettünk, de olyan jellegű műszaki
tájékoztatást nem kaptunk, hogy a garancia lehetett volna 2 év, engedi ezt a törvény ,vagy nem.
Mivel nem mi vagyunk a közbeszereztető, valószínűleg azért nincs róla információnk. Én laikus
vagyok, nem tudom eldönteni, hogy ezt az utat ennyiből kell-e kihozni. El kell gondolkozni azon,
hogy ha ezt visszadobjuk, akkor nem lesz utunk, és a cég milyen előkészületi költségeket fog még
az önkormányzat nyakába varrni, mert én úgy tudom, hogy ennek vannak előkészületi költségei.
Szabó Béla polgármester: Ki kell fizetni a traktor 10 millió forintos árát, az 1 millió forintos
közbeszerzést, a 1,5-2 millió forintos pályázatkészítési díjat, 1-1,5 millió forintos tervezési díjat.
Jakabné Zajti Tünde: Nincs az a személy, jegyző úr sincs soha, aki tudná a törvényi előírásokat,
tájékoztatna minket arról, hogy bizonyos helyzetekben milyen lehetőségeink vannak. Nem
vagyunk mi jogászok, hogy a törvényeknek jártasai legyünk.
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Kiss László: A közbeszerzés előtt miért nem tudtunk mi ezekről a dolgokról?
Jakabné Zajti Tünde: Miért nem ülünk le előtte, hogy megbeszéljük, milyen utat csináltassunk,
milyen feltételekkel.
Gál Sándor: Én arról sem tudtam, hogy ez a pénz a számlánkon van.
Szécsi Bálint: Arról nekem sincs információm, hogy a hivatalnak megküldte-e a közbeszereztető
cég, hogy a pályázatot hogyan fogja kiírni. Azt meg kell nézni jegyző úrnál, vagy az iktatóban,
hogy jött-e ilyen dokumentáció. A magam részéről visszautasítom, hogy azt gondoljátok én
tudtam róla és azt ide nem hoztuk be, nem osztottuk meg. Nem tudok róla, hogy küldött-e, vagy
egyáltalán kellett-e küldenie ilyet a közbeszereztetőnek.
Gál Sándor: Szerintem nem kaptuk meg.
Szabó Béla polgármester: A testületi anyagot nem én készítettem elő a közbeszerzés kiírása
tárgyában. Azt a jegyzőnek kellene tudni, hogy mit kellett volna benyújtani, nem nekünk. Amit
én elém letettek, azt fogadtattam el veletek.
Jakabné Zajti Tünde: Azért van egy településen jegyző, hogy ezeket tudja.
Szabó Béla polgármester: Azt a jegyzőnek kell tudni, hogy egy határozathozatalhoz mit kell
mellékelni.
Kiss László: Azt sem tudjuk pontosan hány méter hosszú ez az út.
Szabó Béla polgármester: Ha jól emlékszem a régi aszfaltréteg lesz felszedve, amit nem
szabályosan csináltak annakidején, mivel a szennyvíztelephez nem tartozott út, az csak grátisz lett
megépítve. Azért esett szét 10 évre. A Deli házától a Vájás hidjáig 800 m, aminek nincs alapja.
Kiss László: Szélessége mennyi lesz?
Gál Sándor: Ide 4 méter van írva.
Szabó Béla polgármester: Meg kell nézni pontosan. Én sem láttam a terveket, de rendes nagy út
lesz építve. Külterületi, nagy teherbírású.
Felhívom a közbeszereztetőt, közlöm vele, hogy a testület nem hajlandó így elfogadni. Mondjon
valamit, ne csak az én felelősségem legyen, hanem az övé is.
A polgármester telefonon felhívta a közbeszereztetőt, aki tájékoztatta telefonon keresztül a
képviselő-testületet a jótállási idővel, a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan.
Szabó Béla polgármester: Nem tudom, ki mit hallott belőle. Elmondta, hogy az eljárás jogszerű
volt, a mi részünkről nem támadható. Külön szerződésben a kivitelező vállalhat még plusz
garanciát, de erre nem kötelezi semmi.
Kiss László: Azt jelenti, hogy nem fog, még ha meg is keresnénk ezzel.
Szécsi Bálint: Meg lehet próbálni megkérdezni tőle.
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Szabó Béla polgármester: Te, mint nyertes kivitelező, vállalnál be az egy éves garanciára plusz
költséget magadra?
Szécsi Bálint: Valószínűleg nem.
Jakabné Zajti Tünde: Az is baj, hogy csak egy pályázat érkezett be. Ne gondoljátok, hogy
kötekedni akarok, vagy a falu ellen vagyok. Nem akarom én sem, hogy utána az legyen, hogy a
testület nem akarta az utat. De ha utat csinálunk, ennyi pénzért, akkor egy év múlva ne azt kapjuk,
hogy ilyen rossz utat csináltunk. Ha anyag jön, akkor jöjjünk össze, a jegyző úr is, és beszéljük
meg részletesen, hogy mi jött. Mert itt ülünk és nem tudsz mit csinálni, mert ha elfogadod ez lesz,
ha nem fogadod el, akkor nem valósul meg.
Szabó Béla polgármester: Mindenképpen mi leszünk a felelősek, ha elfogadjuk, ha nem. Ha nem
fogadjuk el, akkor azért, mert elengedtünk egy utat, ha elfogadjuk és rossz lesz, akkor azért.
Gál Sándor: Az utat megszavaztuk, de amit itt felvetettünk és nem teljesül, ezt nem tudom
elfogadni.
Jakabné Zajti Tünde: Amikor beadtuk a pályázatot, mi szabtuk meg a feltételeket ?
Szabó Béla polgármester: Mondta a hölgy, hogy vannak feltételei a közbeszerzésnek. 1 hónaptól
24 hónapig lehet vállalni garanciát. 12 hónap kötelező. Ha a többi jelentkező 24 hónapot vállalt
volna, akkor ott lehetett volna mérlegelni.
Jakabné Zajti Tünde: Akkor mérlegelhettük volna, hogy azt válasszuk, aki többet vállal.
Szabó Béla polgármester: Mivel nem volt más jelentkező, bolond lett volna a kötelezőnél többet
vállalni.
Kiss László: Sanyi, ha nem szavazod meg, akkor azt fogják mondani, hogy miattad nem valósult
meg. Csak azért szavazom meg, mert ott él öt vagy hat család és már irdatlan állapotok vannak
előttük.
Szécsi Bálint: Ha megnézitek az eddigi beruházásokat a faluban, mindig csak arról döntöttünk,
hogy ki csinálja meg a közbeszerzést. Nem szóltunk bele sem az iskolánál, sem az egészségháznál,
sem a kerékpárútnál.
Jakabné Zajti Tünde: Tanuljunk ebből, és ha lesznek ilyen pályázatok, ezeket a hibákat
küszöböljük ki.
Gál Sándor: Akkor nem lehet felhívni ezt a vállalkozót, mint ahogy az alpolgármester úr mondta,
hogy változtasson a garancián, 2 évet vállaljon?
Jakabné Zajti Tünde: Elmondta a kis hölgy, hogy a szerződésben ennyi van, mert ennyi lett
meghatározva, ő csak ezt vállalta.
Szabó Béla polgármester: 1-től 24 hónapig lehet garanciát vállalni. 12 a kötelező, azt bevállalta.
Kiss László: Meglátjátok, nem akarok vészmadár lenni, de baj lesz vele.
Gál Sándor: Béla! Biztos, hogy 6 méteres lesz?
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Szabó Béla polgármester: Semmi sem biztos. Én úgy emlékszem, hogy nem három, de meg kell
nézni.
Kiss László: Ha lett volna beleszólásunk, akkor lehetett volna kérni például, hogy a közepén
legyen 2 kitérő, hogy ha két traktor találkozik, akkor elférjenek egymás mellett.
Szabó Béla polgármester: Azt tudni kell, hogy ez a pályázat nem így működött. Két lehetőség
volt: vagy kell, vagy nem. Én is azt látom, hogy kétszer annyi mindent meg lehetne csinálni ennyi
pénzért, ha nem ez lenne az eljárásrend.
Gál Sándor: A közbeszerzés a korrupció melegágya. Itt is lesz törzsök kivétel. Hogy fogják azt
kivenni? Ki ellenőrzi? Hogy tudjak én lelkiismeretesen így szavazni?
Szabóné Sebők Gyöngyi: Ha nem szavazod meg, akkor meg akadályozod a falu fejlődését, mert
hozzád vágnak 100 millió forintot és te azt mondod, hogy nem kéred. Akármilyen is, nekünk ezt
adják, ezt kapod.
Gál Sándor: Legalább a minősége lenne jó, de nincs beleszólásod neked sem, de te írod alá a
szerződést, neked kell felelni.
Szabó Béla polgármester: Te nem felelsz semmiért. A műszaki ellenőr felel elsősorban, utána a
kivitelező. Az önkormányzat csak harmadsorban jön, akkor, ha valami nagyon durva dolog
történt. Az hogy nem olyan az anyagminőség benne, tönkre fog menni előbb, ezért a kivitelezőt
lehet perelni.
Akkor megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az előző ülésen hozott határozat
visszavonásával egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2019. (I.31.) Kt.
határozata
A képviselő-testület a „Külterületi út felújítása Ököritófülpösön” tárgyú közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyában hozott 4/2019 (I.29.) Kt. számú határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó Béla polgármester: Aki a határozat tervezetben foglaltakat elfogadja, az kézfenntartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
7

Képviselő-testületének
6/2019. (I.31.) Kt.
határozata
A „Külterületi út felújítása Ököritófülpösön” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő
kiválasztása
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bírálóbizottság javaslatát
elfogadva a „Külterületi út felújítása Ököritófülpösön” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
alábbiakról határoz:
1. A „Külterületi út felújítása Ököritófülpösön” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.
2. Az alábbi ajánlattevő ajánlata érvényes:
Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen Borbíró Tér 2 2/8.)
3. Az eljárás nyertese:
Ajánlattevő neve:
Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:
4032 Debrecen Borbíró Tér 2 2/8.
Nettó ajánlati ár (Ft):
56.436.893 Ft
A szerződés teljesítésében résztvevő szakember közlekedési
építmények kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata
24 hónap
(hónap) (min 0 hónap, max 24 hónap)
A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt
többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24
0 hónap
hónap)
4. Felhatalmazza Szabó Béla polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester
Kiss László: Lehet tudni, hogy meddig kell ezt befejezni?
Szabó Béla polgármester: Ha a szerződést aláírjuk, onnantól lehet elkezdeni a munkát. Még nem
beszéltem a kivitelezővel. Majd, ha jönnek aláírni a szerződést, utána többet fogok tudni majd
mondani. Szerintem fogják kezdeni mihelyt lehet. Úgy volt, hogy már ősszel elkezdik, csak a
közbeszereztetés, meg a terv nem volt kész.
Kiss László: A rázója benne lesz a hídon túl?
Szabó Béla polgármester: Az nincs benne, de vitetünk oda kavicsot.
Gál Sándor: Én azt kérem tőletek, hogy a minőségre figyeljetek oda. Ezt én nem tudtam
megszavazni az elmondottak alapján.
Szécsi Bálint: Sanyi! Azokkal a fenntartásokkal, amiket itt átbeszéltünk, a mindenki irányából
jogosan felvetődött dolgokkal egyet tudtunk tenni.
Jakané Zajti Tünde: Nem hagyhattuk, hogy a falunak ne legyen útja Sanyi.
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Szécsi Bálint: Abban egyetértünk, hogy a felvetések jogosak voltak. Mindenkiben ott van a
kérdés, tudjuk a rendszernek a hibáját. Benne vagyunk egy kényszerpályában. Kell, vagy nem
kell? Azért tudunk imádkozni, hogy az az út jó legyen.
Mivel több napirend és felvetés nem volt, Szabó Béla polgármester megköszönte a jelenlévők
részvételét, valamint aktív közreműködését és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.
Szabó Béla
polgármester

dr.Horváth László
jegyző
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