
 

 

Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 125-17/2011. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 

29-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Körjegyzőség Monostorapáti  

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet   alpolgármester   17.05 órától 

    Egyed Péter   képviselő 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

Sztrik Emilné   képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

    Wind József   képviselő 

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:  

    Polgár László   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. elnöke 

    Kiss János   Ifjúsági Szerv. vez.  

    Török Zoltánné  Helyi Mozgáskorlt. csop.vez. 

    Krunikkerné Török Andrea    pénzügyi vez. 

             

Jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy  az ülés  határozatképes hisz a 7 képviselőből 4 fő jelen van, így azt 

megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Egyed Péter és Szipőcs Csaba 

képviselők lesznek.  

 

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el. 

 



 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :    1./  Beszámoló az önkormányzat 2011. III. negyedéves gazdálkodásáról. 

                  Előadó:       Hárshegyi József 

     polgármester 

                                   2./ Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.  

                 Előadó:       Hárshegyi József 

    polgármester 

 3./ Önkormányzati Képviselőtestület 2012. évi munkaterve.  

      Előadó:      Hárshegyi József 

         polgármester 

 4./ Vegyes, aktuális ügyek.  

      Előadó:      Hárshegyi József 

   polgármester 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta az Önkormányzat 2011. III. negyedéves 

gazdálkodásáról  szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. A beszámoló részletesen 

tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását. A bevételek teljesítése a módosított 

előirányzat figyelembevételével 87 %-os, melynek alakulását az 1. számú melléklet részletezi.  

Ismertette a főbb bevételi forrásokat.  

A kiadások teljesítése a  módosított előirányzat alapján 74 %-os, feladatonkénti részletezését a 

2. számú táblázat ismerteti. Jelentős kiadást jelent a szemétszállítás, a villany és gáz 

fogyasztás. Az önkormányzat eladósodása leállt, ha csak a 2011. évet nézzük előreláthatólag 

990 eFt  tartalékkal zárjuk az évet.  

Kérte a képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Mivel a képviselők részéről hozzászólás nem volt, Hárshegyi József polgármester javasolta a 

beszámoló elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

104/2011. /XI. 29./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  „Beszámoló az 

önkormányzat 2011. III. negyedéves 

gazdálkodásáról” szóló előterjesztést elfogadja.  

 

/Beszámoló  a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióra 

vonatkozó előterjesztést írásban minden képviselő megkapta. A tervezés során a tényleges 

költségvetési sarokszámok még nem álltak rendelkezésre, a 2012 évi költségvetési törvény- 



 

 

javaslat alapján készült el a költségvetési koncepció. A tervezés során figyelembe vették az 

önkormányzati törvényben rögzített kötelező önkormányzati feladatokat, mivel az ehhez 

szükséges forrásokat biztosítani kell.  

Az ország gazdaságpolitikájával kapcsolatban elmondta a kormány célja az államadósság 

csökkentése, a költségvetési egyensúly megtartása. Ennek érdekében GDP arányos hiánycél 

2,5 %-nál nem lehet nagyobb, a nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíj 

kasszát, az egészségügyi ellátások érdekében szintén zárttá kell tenni az egészségügyi 

kasszát. Személyi jövedelemadó 16 % marad, az adózásnál határozottabb lépésekre kell 

törekedni, fokozni az ellenőrzési tevékenységet. A foglalkoztatás növelése céljából START 

munkaprogram bevezetését tervezik. Ismertette a fontosabb adó- és járulékpolitikai 

célkitűzéseket: személyi jövedelemadó 16 %, ÁFA 27 %, jövedéki adó üzemanyagoknál 

/benzin 120,-Ft/liter, gázolaj 110,-Ft/liter/ emelkedik. Cigaretta 2011. novembertől 8 %, 

2012. májustól újabb 7 %, 2012. novembertől újabb 4 %-kal emelkedik. Regisztrációs adó 

módosul, környezetvédelmi szempontok miatt. Az illetékeknél is lesz emelkedés,  a 

járműveknél koruknak, teljesítményüknek arányában lesz növekedés. 

Társadalombiztosításnál új adónemként a baleseti adó jelentkezik. Közfoglalkoztatás 

rendszere, és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az 

önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

forrásai. Cél az, hogy a valóban rászorultak változatlanul számíthassanak a szociális háló 

biztonságára.  

Az önkormányzati költségvetési koncepciónál bizonytalansági tényezőként kell figyelembe 

venni a jogszabályváltozásokat, a helyi adók nagyságrendjét, változásait, illetve  központi 

támogatások várható csökkenését. A tervezési szakaszban számba vételre kerültek a kötelező, 

valamint az önként vállalt feladatok.  Az eredményes teljesítéshez szükséges a kiadások és 

bevételek egyensúlyának biztosítása. A költségvetési munkát nehezíti az új Alkotmány 

hatályba lépése, az új önkormányzati törvény, az államigazgatás új rendszerének kialakítása, 

az intézményrendszer átalakítása, /oktatás, egészségügy, szociális/ mindezek év közben 

valósulnak, teljesednek ki.  

Bevételeknél, intézményi működési bevételeknél jelentős emelkedés nem várható 2011. 

évhez képest. A helyi adók tekintetében bevétel növekedés az iparűzési adónál várható, 

fontos, hogy az adóhátralékok behajtása 2012-ben is folytatódjon. A növekvő bevétel a 

likviditási helyzeten javít.  

Központi adók, központi támogatások összege várhatóan 2012. évben 106 millió forint körül 

alakul. SZJA 8 millió, jövedelemkülönbség mérséklés 20 millió, normatív támogatás 68 

millió, normatív kötött támogatás 10 millió, ez közel azonos a 2011. évivel.  

Támogatás értékű működési bevételeknél közel 42 millióval számolhatunk, a kistérségtől, 

illetve a társ településektől, akikkel közösen tartjuk fenn az iskolát, óvodát, körjegyzőséget, 

fogászatot.  

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek tervezve nincsenek. A csatornázással kapcsolatos 

kintlévőségek behajtása folyamatos, megközelítőleg 7-8 millió forint nincs még befizetve.  

Likvid hitelre 2012-ben is szükség lesz, bevételünk mindösszesen várhatóan 275 millió körül 

alakul.  

Kiadásoknál kiemelt szempont a takarékosság, és hatékonyság érvényesítése. Fontos, hogy a 

költségvetési intézmények működését tudjuk biztosítani. 



 

 

A folyó működési kiadások, személyi juttatásokból, járulékokból, és dologi kiadásokból 

tevődnek össze.  

Felhalmozási kiadásokra 6 millió forintot terveztünk, ebből óvoda felújítására 2,3 millió saját 

erőt, művelődési ház ifjúsági klub felújítására 1,9 millió forintot, ebből saját erő 190.000,-Ft. 

Helyi lakáscélú támogatásra 1,8 millió forintot.  

Tartalékra, előre nem látható kiadásokra 2 millió forintot terveztünk. 2011. évben visszautalt 

szennyvízberuházással kapcsolatos pénzmaradványt a felhalmozási tartalék soron 

szerepeltetjük.  

Az önkormányzat költségvetési kiadása 57 millió forint, az iskola költségvetése 95 millió 

forint, Óvoda költségvetése 47 millió forint, a Körjegyzőség 40 millió forint. Tartalék 36 

millió forint. Kiadások összesen 275 millió forint.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a koncepcióval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Szipőcs Csaba   képviselő jónak tartja, hogy megállt az önkormányzat eladósodása, a jövő 

évben is biztosítatni, illetve szinten tartani tudják az intézmények működését. A probléma 

csak az, hogy sok a bizonytalanság, konkrét dolgokat még nem lehet tudni, éppen ezért 

nagyon sok változás lehet a tényleges költségvetés elfogadásánál.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta a kistérségi támogatás is csökkeni fog, erről már 

beszéltek kistérségi ülésen. A kistérségi normatívák  90 %-át utalják át a 95 % helyett, az 

érzékenyen fogja érinteni az oktatási intézményeket.  

Szipőcs Csaba   szerint ezt a kistérség nem tarthatja vissza magának, a támogatást konkrét 

célra adja az állam.  

Hárshegyi József   elmondta, az elvonást azzal indokolják, hogy nekik is van feladatuk, 

annak költségeire tartják vissza az 5 %-ot.  

Krunikkerné Török Andrea   szerint erre nincs törvényi lehetőségük, csak akkor vonhatják 

el a támogatás egy részét, ha azt a polgármesterek, mint elnökségi tagok megszavazzák. 

Monostorapátinak ez 1,5 millió forintot jelent.  

Szipőcs Csaba   szerint a polgármestereknek saját településük érdekeit kell képviselni, az 

ilyen jellegű kezdeményezéseket nem szabad megszavazni.  

Egyed Péter  képviselő megkérdezte a 3,5 millió forintos növekedésnek milyen reális alapja 

van. A normatív kötött felhasználású támogatást milyen célra adják.  

Krunikkerné Török Andrea   elmondta 2011. évben iparűzési adóbevételre 15 millió forint 

lett tervezve, ténylegesen 20 millió forint jött be, de decemberben még várható feltöltés.  Ez a 

különbség lett betervezte a 2012. évi koncepcióba. A normatív kötött felhasználású 

támogatást szociális feladatokra, foglalkoztatást segítő, és lakásfenntartási támogatásokra 

adják.  

Hárshegyi József   polgármester  mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a koncepció 

elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

105/2011. /XI.29./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

       



 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 

évi költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi 

költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjon.  

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly 

megteremtése. A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell 

elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási 

megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani. 

2. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos 

gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő 

személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a 

költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a 

személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben  

rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni. 

3. Az önkormányzatnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a 

tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy intézményrendszer 

kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön. 

4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem 

csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra 

fordíthatók. 

5. Az adó- és egyéb kintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a 

szigorú végrehajtási tevékenységet.     

 

A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi 

költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról. 

 

Felelős:      Hárshegyi József polgármester  

               Takács Lászlóné körjegyző 

  

Határidő:    2012. január 10. 

 

 

3. Napirend 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 

képviselőtestület 2012. évre vonatkozó munkaterv tervezetét. Összeállításánál figyelembe 

vették az elmúlt évek munkatervét, a kötelezően megtárgyalandó feladatokat, melyben 

szerepelnek szakmai jellegű beszámolók, illetve civil szervezetek működéséről szóló 

tájékoztatók. 

Kérte a képviselőket amennyiben a tervezett munkatervvel kapcsolatban javaslatuk, 

észrevételük van, tegyék meg. 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt. 

Hárshegyi József   polgármester javasolta a 2012. évi munkaterv elfogadását. 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 



 

 

 

106/2011. /XI. 29./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Monostorapáti község 

Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. 

évi munkaterve” című előterjesztést elfogadja.  

 

/Munkaterv a jkv. mellékletét képezi/ 

 

4. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy  a Veszprém Megyei Bíróság a 

Közbiztonsági Alapítvány nyilvántartásával kapcsolatban hiánypótlási felhívást küldött. A  

felhívásban tájékoztatják az alapító önkormányzatokat, hogy 2006. augusztus 24-től 

alapítványt csak magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaságok hozhatnak létre, az önkormányzatok nem. A hiánypótlásra 15 napon 

belül kell reagálni, nyilatkozni kell arról, hogy továbbra is fenntartjuk az alapítvány 

bejegyzése iránti kérelmüket, vagy azt visszavonják. Mivel a  ptk. egyértelműen leírja, hogy 

önkormányzat nem lehet alapító, javasolta a Közbiztonsági Alapítvány létrehozására 

vonatkozó 61/2011. /IX. 6./ Ökt. számú határozat visszavonását.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta Molnár Tibor körzeti megbízottal megbeszélte az 

Alapítvánnyal kapcsolatos dolgokat, tájékoztatta a várható jogszabályi változásokról. Azt 

javasolta egyelőre nem foglalkozzanak az Alapítvány létrehozásával.  

 Hárshegyi József  polgármester  kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a határozat 

visszavonásával, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

107/2011. /XI. 29./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Közbiztonsági Alapítvány 

létrehozására vonatkozó 61/2011. /IX. 6./ Ökt. 

számú határozatát visszavonja.  

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

döntésről a Veszprém Megyei Bíróságot 

tájékoztassa.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző 

Határidő:  2011. december 15.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Mester-tagban tervezett lakótelkek 

kialakításával kapcsolatban döntést hoztak arról, hogy a patak közelsége, illetve a területen 

kialakuló  talajvíz miatt előzetesen  végeztessenek talajvizsgálatot, mely  alapján felelősen 

dönteni lehet az ingatlanok megvásárlásáról.  Három árajánlat érkezett, ismertette az 

ajánlatokat.  



 

 

A legkedvezőbb ajánlatot 130.000,-Ft+ÁFA  összegben az ALAP-GEO Kft adta, javasolta 

Őket megbízni a munkával.  

Kérte a képviselőket, ha ezzel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

108/2011. /XI. 29./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  a Monostorapáti 

külterületben lévő 071/5-071/12. hrsz-u 

ingatlanokon  tervezett  lakótelkek kialakításához 

szükséges talajvizsgálat elvégzésével az 4964 

Fülesd, Fő u. 26. szám alatti székhelyű ALAP-

GEO Kft-t bízza meg,  /ügyvezető Szántó Roland/ 

az árajánlatában meghatározott 130.000,-Ft+25 % 

ÁFA összegben. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a munka elvégzésére vonatkozó megbízást 

aláírja.  

Felelős:    Hárshegyi József  

       polgármester 

Határidő:  2011. december 15. 

 

Szipőcs Csaba  képviselő javasolta, amennyiben olyan vélemény lesz, hogy nem javasolják 

lakótelkek kialakítását, el kellene gondolkodni azon, hogy egy ipari parkot alakítsanak ki ezen 

a területen, hisz szükséges lenne munkahelyekre. Ipari parkok kialakítására tudomása szerint 

adnak támogatást, erre a célra az ESZA-nál volt már kiírva a pályázat.  

Hárshegyi József  polgármester  szerint az ipari park kialakításánál ugyanazok a feltételek, 

mint a lakótelkek kialakításánál. Amennyiben talajvizes a terület semmit nem lehet rá építeni. 

Ha  a talajvizsgálat szerint építési célra megfelel a terület, azonnal megvásároljuk. Az ÉDÁSZ 

már elkészítette a trafó cserére vonatkozó terveket, amint az önkormányzat tulajdonába kerül 

az területen azonnal elvégzik a munkát.  

Elmondta, hogy elkészült az Ifjúsági Szervezet által használt klubhelyiség felújítására 

vonatkozó költségvetés, melynek végösszege bruttó 2.100.000,-Ft. Ezzel az összeggel 

készítették el a pályázatot, ezért kérik módosítani az előző testületi ülésen hozott 84/2011. /X. 

25./ Ökt. számú határozatot, mely szerint az önkormányzat 1.900.000,-Ft-ot biztosít a 

felújításra.  

Kiss János   az Ifjúsági Szervezet vezetője elmondta november 15-ig lehetett a pályázatot 

benyújtani, tudomása szerint nagyon sok pályázat érkezett, de elsőbbséget élveznek azok, 

akik az első fordulóban is beadták. Az elbírálás elhúzódása miatt, kedvező döntés esetén, csak 

2012. II. félévében lehetne megkezdeni a munkákat. A tervező szerint két hét alatt lehetne 

végezni. Mivel a pályázat utófinanszírozású, az önkormányzatnak kellene megelőlegezni a 

költségeket.  



 

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta  a probléma az utófinanszírozással van. Hegyesden is 

ilyen beruházás volt, és a kivitelezést követő egy év után kapták meg a támogatást.  

Hárshegyi József   polgármester  kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a határozat 

módosításával, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

109/2011. /XI. 29./ Ökt. számú  h a t á r o z  a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  a Monostorapáti Extázis 

Ifjúsági Szervezet „Összefogás tere” című Leader 

pályázat benyújtásával kapcsolatos kérelmét 

támogatja, a 84/2011./X. 25./ Ökt. számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja.  

Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10 %-

os vissza nem térítendő támogatást, valamint a 

fennmaradó 90 %-os visszatérítendő támogatást a  

- felújításra vonatkozó költségvetésben szereplő 

2.100.000,-Ft összegben - 2012. évi 

költségvetéséből biztosítja  

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

pályázati összeg 2012. évi költségvetésbe történő 

beépítéséről gondoskodjon.  

Felelős:     Takács Lászlóné 

       körjegyző 

Határidő:  2012. február 15.  

 

Hárshegyi  József   polgármester elmondta, hogy a szemétszállítási díj bevezetése miatt 

tavalyi évben ígéretet tettek a lakosságnak, hogy a kommunális adó összegét csökkenteni 

fogják. A módosításra vonatkozó rendelet-tervezet elkészítéséhez kérte a képviselőket 

adjanak javaslatot a csökkentés összegére.  

Szipőcs Csaba   képviselő elmondta a kommunális adó összege mindig a szemétszállításra 

lett felhasználva. Ez volt az első év, hogy fizetni kellett a lakosságnak. Valószínű, hogy a 

következő évben is ugyanezt az összegű díjat kell fizetni, mint az idén, hisz nem tudni mikor 

indulhat az új rendszer. Valamilyen mértékben csökkenteni kellene, annak ellenére, hogy 

egyértelmű a kormányzati akarat, mely azt sugallja, hogy az önkormányzatok növeljék a helyi 

bevételeiket, ezen belül a helyi adók összegét. A költségvetési számokból az olvasható ki, 

hogy több lesz a pénzelvonás, mint a feladatelvonás. Személy szerint Ő 10.000, illetve az 

egyedülállóknak 7.000,-Ft összegű kommunális adót javasol megállapítani.  

Egyed Péter   képviselő megkérdezte milyen tétel a koncepcióban a kommunális adó 

összege, mennyivel csökkenne a bevétel. 

Gulyás Erzsébet alpolgármester 17.05 órakor megérkezett.  



 

 

Krunikkerné Török Andrea   elmondta a koncepcióban az eredeti összeggel terveztek, a 

folyó évi előírás 6.997 eFt. Amennyiben a javasolt összegben kerül csökkentésre a 

kommunális adó, kb. 30 %-os bevétel kieséssel kell számolni.  

Hárshegyi József   polgármester megkérdezte egyetértenek –e a képviselők a javasolt 

10.000,-Ft-ra,  illetve 7.000,-Ft-ra történő csökkentéssel.  

Képviselők a javasolt csökkentéssel egyetértettek, ennek megfelelően kérték a rendelet 

módosítás elkészítését.  

Kiss János   megkérdezte miért nem lett felújítva a Zrínyi utca. Az előző testületi ülésen azt 

monda a polgármester úr, hogy november 15-ig elkészül.  

Hárshegyi József  polgármester  elmondta a kivitelező Swietelsky cégnél ismételten 

vezetőváltás volt, ezért nem kezdték meg a munkát. A PIU tájékoztatása szerint a végső 

határidőnek 2012. április 15-ét jelölték meg, ha addig nem készül el, külső kivitelezővel 

fogják elvégeztetni a munkát.  

Mivel a képviselők részéről több hozzászólás, észrevétel nem volt, az ülést 17.10 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

Hárshegyi József      Takács Lászlóné 

  polgármester             körjegyző  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 Egyed Péter                 Szipőcs Csaba 

   képviselő         képviselő 

 

 

 

 

 

  


