Jegyzdktinyv
Kdsziilt: Kismaros kcizs6gk6pvisel6{estiilet6nek2009. miircius 19. napj6n megtartottiildsdr6l
Jelen vannak: Czilik Ede, Hivert Gribor, Mo6r R6bert, Pintdr Tiinde, TakricsndNagy Eva es
wlesner _Lt
va kdpvisel6k,Poldauf Griborpolg6rmesterds dr. Cseri Tibor kcirjegyz6.
@Meg61lapitotta,hogyatestiilethat6rozatkdpes,mivel6
kdpviselojelen volt. Jegyzok<inyvhiielesitonek Modi n6bert 6s Pint6r Tiinde' k6pvisel6ket
Javasolta.A testiilet egyhangrilagtudomrisulvette a hitelesit6k szem6lvdt6s a naoirendet
Napirend:
1./ T'j'koztato a k6t iil6s k6zcitttett fontosabbint6zkeddsekr<il
ds Besz6mol6a lejdrt
hat6ridejri hatarozalokr61
El<iad6:polgrirmester
2./ Beszinnol6az 6tadotthatdskctrcik
svakorl6sifu6l
o Polg6rmestel(Temetdsisegef, vizitdij.y Elciado:polgdrmester
o szocidlis-6s EgdszsdgiigyiBizottsrig
El6ad6: SZEB eln<ike
3./ Zeneiskola
E16ad6:
ools6rmester
4./ K6zf o glalkoztat6si terv
El6ad6:polsdrmester
5'i Mozg6kdny't6r bevezet.se
El6ad6: pols6rmester
6./ Egyebek
o Z6ld Hid Programr6l (takossagi
t6jdkoztat6)
2.1Tii6koztat6 a k6t iil6s kiizdtt tett fontosabb int6zked6sekr6l 6s Beszrimol6a lejrirt
hatriridej ii hatrirozatokr6l
Poldauf Giibor pqlgarmester:
K6t iil6s kiiziitt tett fontosabb int6zked6sekrdl:

o Az ohegy Diil6i Erdekk6pviseletiEgyesiiletelncik6vel
K6saIstv6nn6valbesz6ltem"
aki az egyesriletakibbikdr6seittolmdcsolta:
- a teriileten tdbb villanyoszlop van meg d6lve, a lomtalanit6stjrlniusban
szeretn6k,a
Polg6r6rs6ggelkdzdsenk6t hirdet<it6blakihelyezds6ttervezik, az irt menti
. gallyazAsban6s a parlagfli irt6sbankdremiikdddsiiket aj6nlott6k fel.
Ugy l6tom, hogy az rij vezet6s6ggelfogunk tudni kdzcisendolgozni.
Jr6t6konysrigib6l: mindenkinek krisztincima munk6i6t,aki a szervezdsben6s a
lebonyolit6sbansegitkezett,merl j o1sikeriilt, a bevdlel 906 ezer Ft volt.
Szobi Leader csoport: tdbbsztir is ril6seztiink.A telepilldsekr6la Duna TV riporlmiisort kdszitett.A Kismarosr6l k6sziilt anyagot-a gazdakormrisor kert6ben- 03.14dn adt6k le.
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vrici Rend6rkapitfnnyal 6s az 6rsparancsnokkal
megvitattuk Kismaros,Nagymaros,
ver6ce 6s Szokolya lakoss6gdnakbiztons6geruetet.Kdrlem a rend6rsdgiveze16kt6l,
hogy ajdv6ben fokozottan ellenlrizzlk alomot, tcirmel6ket, €s f6t sz6iit6
teherg6pkocsikat,mert kcizsdgtinkbenaz ut6bbi id<jbenszaporodottaz illes6lis szemet
lerak6s,6s az illegdlis falopris.
Uzemorvosi vizsg:ilat: februriLr
24-dn kihelyezettvizsg6latvolt az <inkorm6nyzat
dolgoz6i r6sz6re.Mindenkit alkalmasnaktaliltak a munkav |gzesre.
Ipoly Erd6 Rt.: Mint ismeretes akozls palylzatunk nyert 6s elkdsziilteka tervek
Ezekkel nem mindenbendrtetttinkegyet,6s k6rtiik, hogy javaslatainkkalkeress6kmeg
a tervez<iket,mert Mt szeretn6nk,hogy az utaz6kcizcins6get
jobban kieldgitseaz rij
16tesitm6ny.Sz6bakeriilt a butiksor elad6saaz Erddszetnek,amire egy riraj6nlatoi
ig6rtek,de mdg nem kaptuk meg.
Vdci Kist6rs6giiil6s: 27-6nvolt. Napirendenvolt: a 200g.dvi k6lts6gvet6s
elSiriinyzat-m6dosit6sa;
2008. 6vi normativ pdnzeszk6zrikrolsz616belzrimol6; 200g.
dvi mozg6ktinyvtiri feladatell|tltsa,a t6rsul6s2009. 6vi k6lts6gvetdsdnekelfogadrisa.
Rekl:imfilm: jelentkezett egy rekl6mfilm kdszito c6g, aki a Dunakanyartelepll6seirtil
- erre az egyebekbenvisszat6riinl<
kdszitendnekanyagot 80 e Ft + Afa <isszeg6rt
N6nap: megtaftottuk a n6napi iinnepsdgeket,ennekkeretdbena Nyugdijas Klub volt
eln6kdt is elbricstztattuk.
P+R parkol6: megfogalmaznrkaz elvrir6sokat,igy vinhatoanaugusztusbanvagy
szeptemberbenel lehet kezdeni a beruhaz6st6s decemberigbe is kell fejezni. Ai a
kdr6siinkvolt, hogy lehet6legkismarosi emberekkeldolgoztassanak.
Aradt a patak: voltak kint a TV-t6l is, de szerencs6re
lerillt az es6z6s6s isv nem
d,radtki a parak.
TOOSZ Szentendr6n iil6sezett: sz6 volt az ,,it amunk6hoz,'c. programr6l ds
killctnbrtz6energetikaip6ly|zatokrol.
Giidi Vizgazdilkodisi T:lrsul6s: dveskcizgyrildsekeretdbena Szokolyai zitport1rozo
k6rdds6tvitattuk meg. A gesztorSzokolyalett, de a tertiletdnaz eredetitaroi6
meg6pitds6hezaz ingatlantulajdonosoknem j6rultakhozz6. val6szimileg csak egy
kisebb t6roz6 6piii majd meg.
Mfrcius l5-i iinneps6g: nagyonkev6s dnkorm6nyzatik6pvisel6 volt jelen. Kdrem a
k6pvisel6ket,hogy a nemzeti rinnepeinkenmindenki pr6briljon megjelenni.
Kiirjegyz6s6gi piiyiuat: keret6ben3 sz6mit6g6pet,3nyomtat6t, 1 ir6asztalt, I polcos
szekrdnl.t6s 3 szdketkaptunk, ami segiti a munk6nkat.

A testiiletegyhangtilagtudomrisulvette a trij6koztat6t.

2./ Beszirmol6^z ftndott hatfskiiriik gyakortfsd16l
2.1. Polgdrmester- temetdsisegdly,vizitdij.
Poldauf G6bor pql g6rmester:
o Az iriisos besz6mol6tmindenki olvasta,igy csak a ldnyeget emelndm ki: 200g-bang
temet6si seg6lykdrelmetnyijtottak be 6s mindenki megkapta a tiimogatiist, ennek
anyagivonzata160.000.-Ft volt.
o A vizitdij fizetdsikritelezetts6getmrijust6l t6r6lt6k el. igy az dv elejdn meg 4g frl
r6sz6recisszesen
67.200.-Ft-ot fizettiink ki.

2.2. SzocidlisBizottsdgbeszdmol6ja;
Wigsne!_E_va
SZEB eln<jke:(ismeltettea kikiild;tt e16teriesztdst)
A .S-zoci6lis-_
6s Egdszs6giigyiBizotts6g 6tadott hat6sk<irb
en vegzett feladatair6l sz6l6 2008.
dvi besz6mol6ta bizotts6gmegtrirgyalta6s azt a K6pvisel6-testiilitnek elfogad6srajavasolja.
A testiiletmeghoztaegyhangu(8:0) hatrirozatdt:
12D009.(lll.l9.) sz. KH.
Kismaros Kdzs6gk6pvisel6testiileteelfogadtaa 2008. 6vi
6tadotthateskdribeszrimol6kat(SZEB, polg6rmester).
Hat6rid6: azonnal
Felelos:polg6rmester

3./ Zeneiskola
Poldauf Gribor polgarmester: A Winland-Friv6svil6gAlapitvriny elnrik6neklevel6t 6s a Szobi
Zeneiskolalevel6t m6r ldkiildtiik t6j6koztatriskdppen,
most az iskola igazgat6ja6ltal kdszitett
felm6rdstismertetn6m.Ennek ldnyege,hogy a zeneoktatdstkb. 18 gyermek venn6 ig6nybe,6s
a sztil6k nem tudnak havi 2-3.000.-Frn6l t<ibbet szlruti az oktatdsra.Nagymaros is igdrl
aj6nlatot,de mdg nem kaptuk meg.
Javaslom, hogy mivel a sziil6l< sokalljrik a tandijat akkor ne csatlakozzunk a Szobi
Zeneiskoliihoz.men az cinkormanyzatnem tudja a jeJen gazdasdgihellzerbeneitiilllalnia
gyermekekut6ni fejkv6ta megfizeteset.igy azt a nehdny gyermeketa sztil6k jarasszika v6ci
Zeneiskol6ba.Azt azeft l6tni kell, hogy a zeneoldatrisnem alapellit6s, a j elenlegihelyzet nem
teszi lehet6vd,hogy ezt is bev6llaljuk.
Czilik Ede kdpvisel6: Varjuk m6g meg Nagymaros aju.iata| Azt 6n sem tdmogatn6m,hogy
teljeseningyeneslegyen. Ha bejcinaz ajdnlatvitassukmeg, hogy esetlegmit tudna vdllalm az
rinkorm6nyzat.
Poldauf Gdbor nolgrirmester:
Akkor most hozzunk egy olyan hatarozarot,hogy ha a szobi Zeneiskola 3000.- Ft/f6 dijdft
tudja biztositani a zeneoktat6st,akl<orcsatlakozunk,de ha nem akkor marad az esetleg6sszel
indul6 Winland, vagy kedvez6 aj6nlat est6na NagymarosiZeneiskola.
A testiiletmeghoztaegyhangi (8:0) hatrirozat6t:
13/2009.(III.19.)sz. KII.
Kismaros Kcizsdgk6pvisel6-testilletea sziilok v6lemdnyealapj6n
fgy hatarozott,hogy a Szobi Zeneiskolahozabbanaz esetben
csatlakozik a telepiil6s,ha a sziiloknek tanul6nk6nt3.000.- Ftn6l
nem keriil tcibbea zeneoktatas.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: polgzirmester
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4./ Kiizfoglalkoztatr{si telv
Poldauf Gdbor polgiirmester:(el6teriesztdsmelldkelve)
Jogszabiiyvitltoz6skcivetkeztdbenaz <inkormdnyzatoknal<
dves kdzfoglalkoztatdsitervet kell
k6sziteniiik.A bevezet66vben 6prilis 15-ig, a jrivcibenpedig februar 15--igkell
ezt a tesriilettel
elfogadtatni.A terv elkdsziilt, mindenkinek kikiildttik. Ha a-testitletelfog"adja,akko.
-eg t"
kiildeniink vdlemdnyeztetdsre
a Munkaer6 Kdzpontnak,6s az Allamkincstiirnak.
Van-e kdrddsaz anyaghoz?Amennyiben ninci - kriszcrndma hivatal dolgoz6inak
munk6jrit,
6s k6rem a szavazdst.
A testtiletmeghoztaegyhangri(8:0) hat6rozat6t:
l4l2009.(III.19.)sz. KH.
Kismaros K6zs6g kdpvisel6_testiilete
elfogadta
Kismaros Kdzsdg Onkorm 6nyzat6nakZOO9.evi
kcizfoglalkoztat6sitervdt.
Hatiirido: folyamatos
Felel6s:polg6rmester

5./ Mozg6kiinyvtdr bevezet6se
Pol$a)1!,G,*aL+olgd'rmqstg-: csatrakozni szererndnk a kisrdrsdg mozsor(onlvrari
szorgarraras?ho,/.
h./. nem lele.ntalacsonyabb
szintu szolgaltatds.
De a csit lakozri'ssal
I'mill.
rFor ruounKmegsporolnla Jaluna-k.
A VdrciKatonaLajos K6nyvtiir Iennea gesztords az o

telepjildseken
kcinyrt6ri.szolgdkatast
iatat6n"t. EfOry"."ri"r.l"'m"iO".l,
i:c^i,::qf::l
nogya varosr,a
Kon]vtaronkeresztiil
oicsobban

viisdrolhatjuk
a krinyvekei.
rovabbd
a kisrersegi
"*
p6nzbSlbribelciaddsra,
6skiiliinbciz6k6zmrives
foglalkoz'6sokra
i, jrtrr"t ir":J i.*r"i.
A mi kcinyvtaridllom6nyunk6rmegya Katona Lajos Konyvtrir
k
+q,Rotr4
----E$slq
zlllomdnyiiba?
Nem.
Mi. lesza tel iillasosk6n1'.:irosunkkal.
__-Tovabbrais marad,csaka
H+rfg:I+:'ieq
DereneK
egyreszeta ktsterseg
li,/eli.
Az illetdkesminiszter
dlldsfoglalasrt
mdgki kell kerni,ezrl<civerrien
a
P+€+ful$Ci4
Konywa.rmegsziinteto
okiratdt el kell keszireni.Ezutzinkertilhersor a7 ui :zerzodds
megkdtds6re.
De mindezekel6tt an6l kell hatdrozni,hogy u i"riiii"i .gtartul*'"r.:tiiforn,
kiv6n-ea mozg6kcinyr,.tari
ell6tdshoz.
BoldaufGaborpolg:irmester
hogy sztintessiik
meg a k<inyr,rarat
6s haszndljukki a mozg6kcinyvtdr
:r1Y,"^e".^"J:]:l,islom,
aora
lenetoseseket.
A testiiletmeghoztaegyhangi(8:0) hatfLrozatit:

rs/2009.(III.t9.)
sz.KH.
Kismaros Kdzs6g k6pvisel6-testiiletecsatlakoznikivrin a
DunakanyarTcibbc6hiOnkorm6nyzatiKistdrs6giTarsul6s
mozg6konyvtriri elldt6rendszer6hez.
Hatdrrjdo:
folyamatos

Felel6s:polgdrmester,
jegyz6

6./ Egyebek
Poldauf G6borp-ql&irmester:
6.1. A Zdld Hid 6s a P+R parkol6 is lakossdgiforumot szeretnetartani, ezdrt cisszekellene
vonni a kett6t. Egyeztetiink a k6relmezclkkelaz id6pontr6l, de abbandrintsiink,hogy
mikor tadsunk lakoss6giforumot?
A testilletmeghoztaegyhangirhatitrozatii:
16/2009.(III.19.)sz. KH.
Kismaros Kdzsdg kdpvisel6testiilete 2009. iLprilis24-6n
18.00 6r6t6l a Mrivel6d6siHiizban lakossrigif6rumot tar1,
a Zdld Hid program 6s a p+R parkol6val kapcsolatoskdrd6sekben.
Hatdrid6: azonnal
Felel6s:polg6rmester
6.2. Greffn6 Liebhardt Gabriella lemondottKulturalis Bizottsdgi tagsrig6r6l.Dontdsit azzal
indokolta,hogy id6s szilleit kell 6polnia.K6rem a Bizotts6g elncikdt,hogy a krivetkezo
iil6sretegyenjavaslatot egy tij bizotts6gitagra.
6.3. PatakVend6gl6alatti iizlethelyis6getegy kordbbi d<int6siinkdrlelm6benb6rbeadtuk
volna, de a bdrl6 visszaldnett.

6.4. ovoda iiepitdse:il. wiesner Gycirgynyrijtott be egy tervet az 6voda iiepit6,sre,melynek
risszege1,3mill. Ft.
Czilik Ede k6pvisel<i:miir van egy elfogadottterviink, az nem alkalmas?
WiesnerEva 6vodavezet6:nem, mert sziiks6giinklenne m6g 1 plusz szob6ra 6s
1 tornaszobara,amit a terv nem tntalmaz.
L6szl5fr Karoly kdpviselo: irjuk cissze,hogy mit is szeretn6nk,es azt ar6gi terv melld
kell tenni, mert pl. g6p6szetileiriis m6r van, azt nem k6ne
fjra csin6ltatni.
Kondorosi Liiszl6 kdpvisel6: Az dregeknapk<iziotthona el lett vetve? --- nem,haaza
terv elfogadhat6akkor csak ki kell egdsziteni.
czilik Ede k6pvisel6: szervezz'J'rlk
egy 6vodai bej6r6st a TEF eln<ik,az 6vodavezeto
ds L6szl6fi Kdroly - irjuk <issze,hogy mik az elvirlsok.
Poldauf G6bor pqlg6rmester:el6sz6r is kdsziiljrin-eirj engeddlyesterv? --- Igen.
Akkor az 6vodavezet6a TEF eln6ke, Liszl6fi Kdroly bevon6siivalk6szitsenegy koncepci6t.
Ezt a TEF Bizotts6g kdszitse el6 targyal|sra - szolid, egys6ges,j6l 6lhet6, az udvar is
maradjonmeg, 4 csoport helyett 6 csoportotliissonel ds a nyugdijas napkdzi otthon is kapjon
helyet. Ha ez a koncepci6 cissze6llakkor k6riink legalibb 3 ajrinlatot.
A testiiletmeghoztaegyhangri( 10:0) hatirozatit.

l7 /2009.(lll.l9.) sz.KH.
KismarosKrizs69k6pvisel6testiilete
az 6vodaat6pit6s6re
rij engeddlyezdsi
tervetk6szittet.
A koncepci6elkdszitds6vel
WiesnerEva 6vodavezet6t.
Czilik

Ede TEF elncikdt6s L6szl6fi Karoly 5pitesztbizza meg.
Hatarid6: folyamatos
Felel6scik:polg6rmester,6vodavezet6,TEF elncik,6pit6sz
6.5. REMONDISZ lomtalanitristervezettidopontjai:
- lak6dvezetben:mrijus 30.
- iidiil6teriiletenpedig: jirnius 22. 6s szeptember21. --- a k6t drdekk6pviseleri
Egyesiilet is t6mogatjaezt az id6pontot.
A Krizud<ezelo
2009 rl.prilis22-rea..FcildNapjeira"hirdettemeg a kcizurakmellerri
rendrakdst.
rakaritiisr.
ok biaosirjaj<a zsrikokiiesa mellenyekelis.Fdnykepeket
is kell
kdsziteni..llyen_volt- ilyen letr" c. pitlyitzatra.
Errekesajdndekokatsorsolnak.
Sz:imitunkaz iskoliisok, a nyugdijasok ds a polgar6r<iksegits6g6re.
A testiilet meghoztaegyhangri(10:0) hatittozatlt:
l8 /2009.(d11.19.)
sz. KH.
Kismaros Kcizs69k6pvisel6-testiiletelomtalanitrisraaz alibbi
napokat fogadta el:
a.) Kismaros tertilet6n(lak6civezetben):
2009.m6ius30.
b.) Udiilorerul;ren
lBorzsonyliger.l:
2009.jrinius 22. es szeptember21.
Tovribbria falutakaritAsnapjrit a testiilet 2009. rtrpilis 22-ere tiizte ki.
Hatarid6: folyamatos
Felelos:polgiirmester
6.6. Ajanl6film Kismarosr6l: 5 percesfilm k6sziilnea falur6l 80 e Ft- + Afa osszeg6rt.Akkor
sz6llniinkbe, ha a Falumfzeum mar k6sz anyag6valcisszef6siilndka kdsziilo filmet.
Szeretn6m,ha ez egy 6tfog6 kdpet adn6nka falur6l: pl. jelenlegi rillapot plusz egy kis
telepiildstdrt6net.A kcivetkez6testiileti iil6srekdm6k egy tartalmi te*"ritet a tEF
elncike,a KB elndke 6s Dr. Dab6czi Akos Falumuzeumkcizremrikrjddsdvel.
A
felvdteleketm6jus-jriniusbankdsziten6nk,mert akkor legszebba term6szet.
A testiilet meghozta egyhangi (10:0) hatirozatfit:
19/2009.(rII.l9.) sz. KH.
Kismaros Kdzsdg kdpvisel6-testiiletea k6zs691615 perces
reklilmfilmet kdszittet80 e Ft + Afa dsszesdft.
A rekl6mfilm elkdszit6sbenval6 kOzremiik;desselCzilik Eddt.
Pint6r Tiinddt ds Dr. Dabdczi Akost bizta mes.
Hatririd6: folyamatos
Felel6s:polg6rmester
6.7. Lengyel zolthn orszdggyrildsikdpvisel<itiimogat6stk6rt, hogy a genetikailagmanipukilt
vet6magokhaszn6lataellen emeljtink hangot,hogy a lakoss6gtcibbsdgiakaratdval
egyez6ena tcirudnyalkotrisban
ezt vegy6k figyelembe.
A testiiletmeghoztaegyhangri(10:0) hat6rozat6t:

20I 2009.(lll.l9.) sz. KIL
Kismaros Kcizs6gkdpvisel6-testiiletemegtiltja Kismaros
kozigazgat|sr teriilet6n genetikailag manipuliilt vet6magok
hasznilatit.
Halarido: folyamatos
Felel6s:polgrirmester
6.8. Oktat6siintdzm6nyekinfrastrukturrilisfejlesztds6rel<iirt pirly'zat: 20 Yo-os<inr6szt
kell
viilalni PLlyAznilehet 6vodai feladatell6t6sra,
dpiiletfejleszt6sre,akad6lymentesitdsre
es
eszkcizfejlesztdsre,
a beadiisihatarid6 riprilis 3. haszndlhat6.
A k6t int6zm6nyvezet6most dolgozik a rdszletekenpl. fiit6skorszelisit6sreis fordithat6.
A testiiletmeghoztaegyhangri(10:0) hatiirozat6t:
2l /2009.(d111.19.)
sz. KH.
Kismaros Kcizs69kdpvisel6-testiileteindulni kiv6n a
a kozoktat6siint6zm6nyekinfrastrukturalisfeileszt6s6re
kiirl p6ly6zaton.
Hatdrid6:2009.6prilis3.
Felekis: polgarmester,intdzm6nyvezetok
6.9. S6rdi Tibor levele: (felolv'sta) l6nyege,hogy a Kis-Varga r6t lak6i nem tarlj6k
indokoltnak,hogy szemdtdijatkell fizetniiik, mikor ott semmifdlek<izmrinincs

MajorosGriborB.E.E.:
A szem6tdijalternativ6valkapcsolatosjavaslatunkm6g nem kdsziilt el, ir6sban fogjuk
benyrijtania TEF-nek.De ez elkeriilhet6lett volna, ha fontos d6nt6sel6tt az Egyesiilet
vdlemdnydt
is kik6rtevolnaa testiilet.
PoldaufGriborgolsdrmester:Az inform6ci66tadrismegtdrt6nt - Hiverl Gdbor v6lem6nydt
kikdniik.akkor6 kepviselte
az Egyesiileret.
Hivert G6bor k6pviselo:pr6biilunk egy arnyaltabbpdnzbeszed6si
m6dot kialakitani
iidiiltiteriileten.
VareaBarab6sL6szl66heg)'iErdekvddelmi
Eevesiilet:
1. Az elhangzottakatrigy kell 6rteni, hogy az onkorm|nyzat nem fizeti a szemdtszallit6si
dij at?
2. Javasoln6nk, hogy az cinkormdnyzattal egyiitt az Egyestilet szerezzen be egy
komposzt6l6t, talin ha ilyen lehet<isdgetaj6nlanank, akkor nem rakndk be a
zdldhulladdkota kont6nerbeaz emberek.
Poldauf G6bor pol grirmester:
1. A szemdtsziillithst az cinkormiinyzat megszeryezteds a lakosok a Remondisszal
vannakszerzrjdesben.
Ok szedikbe a diiakar.

E
2. Nincs ene helytink, hogy hol t6roljuk a zdldhulladdkot, 6s ki szdllitan6 ide.
v6llalkoz6i szintenkellene megoldani.De esetlegaz is segit, ha az irjsrigbanfelhivjuk
a figyelmet, hogy z6ldhulladdkotne rakj6k a szemetesbe.
fak6csn6 Nagv Eva k6pviselo: mindenli a sajrit ingatlanrin ki tudna alakitani eqv
komoosztdl6t.
Hivert G6bor k6pvisel6: Szeretndkegy rillampolgdri megkeres6sttolm6csolni: Khiinn Peter
kdri, hogy a rendez6siterv keriiljdn fel az internetre.

MajorosG6borB.E.E.: Ezt az egyesiiletis szeretnd
k6rni.
Dr. Dab6cziAkos: az elhurcoltaklistdjavdrhat6an6prilisvdg6reelk6sziil,6serremar tudunk
majdarajriLnlatot
kdrni.
I-6szl6fi Karoly kdpvipeld:ajSnl6stszeretndnkk6mi a Cserkdszcsapatnak.A Pest Megyei
Onkormiinyzathozadtunk be p lydzatot - eg6szdves mrikod6shez6s cserk6sz-programok
fi nansziroz6s6hoz
k6rtiinktamogat6s.
Poldauf Gribor pqlgfurrLester:A z aj6nl6s rendben lesz, ha nincs egy6b - kriszrindm
mindenkinekajelenl6tet6saz tildstbezrirom.
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