Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 1-19/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 3án /kedden/ 15.30 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati
Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Sztrik Emilné
Varga János

Jelen vannak:

Hivatal

hivatali

helyisége,

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Wind József

képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Dr. Kurkó György
Soós Gyula
Zentai János
Török Zoltánné
Kiss János
Városi Attiláné

jegyző
Választási Biz. elnöke
Nagycsaládos Egy. elnöke
Nyugdíjas Egy. elnöke
Helyi Mozg.korl. csop. vez.
RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv. vez

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Gulyás Erzsébet
Egyed Péter

alpolgármester
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

Hárshegyi József
polgármester üdvözölte a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz a 7 képviselőből 5 fő jelen van, így azt
megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Gulyás Erzsébet
alpolgármester és Egyed Péter képviselő lesz.
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./ Varga János képviselő beiktatása, eskü letétele, megbízólevél
átadása.
Előadó:

Dr. Kurkó György Választási biz. elnöke
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2./ A természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifajuttatásról
rendelet tervezet.
Előadó:

Hárshegyi József polgármester

3./ Díszpolgári Cím adományozásáról rendelet tervezet
Előadó: Hárshegyi József polgármester
4./ Beszámoló a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről
Előadó:

Soós Gyula elnök

5./ Beszámoló a Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről
Előadó:

Zentai János elnök

6./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről.
Előadó:

Hárshegyi József polgármester

7./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József polgármester

1.Napirend
Hárshegyi József
polgármester üdvözölte Dr. Kurkó Györgyöt a Választási Bizottság
elnökét. Elmondta, hogy Szipőcs Csaba képviselő halálával megüresedett képviselő helyre új
képviselő lép. A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati képviselő választáson a
következő legtöbb szavazatban részesülő Varga János látja el a következő választásokig a
megüresedett képviselői tisztséget. Felkérte a Választási Bizottság elnökét vegye ki az esküt,
és adja át a megbízólevelet.
Dr. Kurkó György a Választási Bizottság elnöke felkérte az eskütevőt és a jelenlevőket,
hogy álljanak fel, és Varga János mondja utána az eskü szövegét.
Képviselő az esküt letette.
/Esküokmány a jkv. mellékletét képezi/
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy Varga János – mint kívül álló – a Szociális
és Egészségügyi Bizottság tagja volt. Mivel mai naptól, mint képviselő dolgozik, helyette új
kívül álló tagot kell választani a bizottságban. Az előzetes vélemények alapján javasolta
Városi Attiláné megválasztani a Szociális és Egészségügyi Bizottságba.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
106/2013. /XII. 3./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 7/2011. /III. 31./ rendelettel
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata
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alapján létrehozott Szociális és Egészségügyi
Bizottság tagjának
Városi Attilánét
megválasztja.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az
SZMSZ 2. sz. függelékének fentiek szerinti
módosítására.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester a megkérte a jelenlevőket és a megválasztott bizottsági
tagot, hogy álljanak fel és Városi Attiláné bizottsági tag pedig mondja utána az eskü szövegét.
Városi Attiláné bizottsági tag a polgármester előtt letette az esküt.
/Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy Szipőcs Csaba képviselő volt az Ügyrendi
Bizottság elnöke. Halálával ez a tisztség is megüresedett. Javasolta helyette Varga János
képviselőt megválasztani az Ügyrendi Bizottság elnökének.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az
alábbi:
107/2013. /XII.3./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 7/2011. /III. 31./ rendelettel
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján
létrehozott
Ügyrendi
Bizottság
elnökének
Varga János képviselőt
megválasztja.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az
SZMSZ 3. sz. függelékének fentiek szerinti
módosítására.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pontok helyi
önkormányzati rendeletek elfogadásáról szólnak. Az SZMSZ alapján elfogadás előtt az
Ügyrendi Bizottságnak véleményezni kell a rendelet-tervezetet. Az Ügyrendi Bizottság nem
volt határozat képes – 1 tag hiányzott, 1 tagot pedig most választottak – nem tudta a rendelettervezeteket véleményezni, ezt most kell pótolni.
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A Bizottság véleményének kialakításához, a rendeletek véleményezése céljából 15.45 órakor
szünetet rendelt el.
Az ülés 15.50 órakor folytatódott.
2./ Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy természetbeni ellátásban nyújtott szociális
célú tűzifajuttatásról szóló rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták. A
belügyminiszter 57/2013. (X. 4.) BM. rendelete határozza meg a helyi önkormányzatok
részére adható szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegét.
Monostorapáti maximum 114 m3 tűzifára adhatott be pályázatot, ténylegesen azonban csak
44 m3 –re kaptunk támogatást, ennyit lehet kiosztani. A szociális rászorultság szabályait, és az
igénylés feltételeit tartalmazza a rendelet-tervezet.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat a tervezettel kapcsolatban.
Egyed Péter képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja elmondta, hogy bizottsági
ülésen megtárgyalták a rendelet-tervezetet. Javasolták, hogy a támogatás mértékét
csökkentsék le 1 m3 –re, lehessen differenciálni. Javaslatként fogalmazták meg azt is, ha
lehetőség van rá, rögzíteni kellene, hogy nem lehet a támogatásként nyújtott tűzifát
értékesíteni, aki ezt megteszi, a következő évben nem kaphat.
A rendelet-tervezet szerint a kérelmekről a polgármester dönt. Véleményük szerint a
képviselő-testületnek kellene ebben dönteni.
Varga János képviselő egyetértett Egyed Péter képviselővel. Véleménye szerint is a
támogatás mértékét úgy kellene megállapítani, hogy legalább 1 m3 –t, de legfeljebb 5 m3 –t
adjanak. Ez lehetőséget ad a rászorultság szerinti differenciálásra.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, szívesen lemond arról, hogy Ő bírálja el a
kérelmeket, egyetért azzal, hogy a képviselő-testület hatásköre legyen.
Varga János az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, a rendelet-tervezetet megtárgyalta a
bizottság és javasolta elfogadni.
Hárshegyi József polgármester javasolta, hogy elhangzott módosításokkal - legalább 1 m3
- és képviselő-testületi hatáskör legyen – fogadják el a rendeletet.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
6/2013. (XII. 10.) önkormányzati

rendeletet
a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú
tűzifajuttatásról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló
rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Előző testületi ülésen már tárgyaltak
arról, hogy szükség lenne egy ilyen tárgyú elismerés alapítására. Kérte a képviselőket
mondják el véleményüket.
Varga János az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet, javasolja annak elfogadását.
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Gulyás Erzsébet
lesz átadva.

alpolgármester szerint ez egy megtisztelő cím lesz, megkérdezte mikor

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az átadást valamilyen ünnepélyes alkalomhoz kell
kötni. Mivel a tervezet szerint a minden év július 31-ig lehet javaslatot tenni a személyre,
augusztus 20-án át is lehetne adni ünnepélyes keretek között.
Soós Gyula a Nagycsaládos Egyesület elnöke elmondta, hogy jelenleg is hatályos az
önkormányzatnak a 18/2001. számú rendelete a „Monostorapátiért Emlékérem” alapításáról
és adományozásának rendjéről. Az elmúlt 10 évben senki nem kapott elismerést, pedig biztos,
hogy volt olyan, aki érdemes lett volna rá. A Postumus Díszpolgári cím adományozásával
kapcsolatban az a véleménye, hogy akkor kell valakinek a munkáját megbecsülni, amíg él.
Gulyás Erzsébet
alpolgármester egyetértett Soós Gyulával abban, hogy életében kell
elismerni valakinek a munkáját, nem halála után. Mindenki tudja, hogy most konkrét
személyről, Szipőcs Csabáról van szó. Bíztak a gyógyulásában, de sajnos nagyon hamar
elment. Véleménye szerint nem elég súlya van az Emlékéremnek. Valóban nem került
kiadásra az elmúlt években, de ebben nem csak a testület a hibás, hisz a civil szervezetek
részéről sem érkezett felterjesztés az adományozásra vonatkozóan.
Hárshegyi József polgármester elmondta a két cím között van különbség. Véleménye
szerint ha kevesebben kapják, nagyobb az értéke, az elismertség foka. Jogos kritikaként
fogadja el, hogy még életében kell valakinek a munkáját megbecsülni, nem halála után.
Mivel több észrevétel nem volt, javasolta a rendelet elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
7/2013. (XII. 10.) önkormányzati

rendeletet
Díszpolgári Cím adományozásáról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Nagycsaládos Egyesület 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. Felkérte Soós Gyulát a
Nagycsaládos egyesület elnökét, amennyiben az egyesület beszámolójával kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Soós Gyula egyesületi elnöke elmondta a beszámoló részletesen tartalmazza az idei évben
végzett tevékenységüket. Örömét fejezte ki, hogy az egyesület titkárát választották a
Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának. Megköszönte a képviselő-testület
támogatását.
Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
Gulyás Erzsébet alpolgármester megköszönte a közösségi tevékenységet, a rendezvényeken
való aktív részvételt, valamint a kolostor romoknál nyújtott segítséget.
Hárshegyi József polgármester szerint is nagyon jó közösségépítő tevékenységet folytat az
egyesület, megköszönte munkájukat, sok sikert kívánt az elkövetkező évekhez.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek, egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
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108/2013. /XII. 3./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete a „Bokréta Nagycsaládos
Egyesület” 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót e l f o g a d j a .

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/
5. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Felkérte Zentai Jánost az egyesület elnökét, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Zentai János egyesületi elnök elmondta, szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban
kiegészítése nincs, az írásos előterjesztésben a lényeg benn van. Céljuk az idős emberek
összefogása, kellemes időtöltés biztosítása. Sajnos idősödik a tagság, ami abban is jelentkezik,
hogy egyre nehezebb mozgatni Őket, nehezebben mozdulnak ki otthonról. Több tagjuk is
részt vesz a kultúrotthonban szervezett szakkörökön, ahol hasznosan, és vidáman tudják
eltölteni szabadidejüket. Megköszönte a képviselő-testület támogatását.
Soós Gyula elmondta, hogy a Nyugdíjas egyesület működésének támogatására szeretnének
pályázatot benyújtani, amihez kérnek a helyiségre vonatkozó bérleti szerződést. Jelenleg
szerződéssel nem rendelkeznek – hisz ingyenesen használják a helyiséget – ezt valamilyen
formában pótolni kellene.
Hárshegyi József polgármester elmondta, örömmel olvasta a beszámolóban, hogy vissza
nem térítendő támogatást nyertek az egyesület működéséhez. Az önkormányzat az
eddigiekhez hasonlóan a jövőben segít az épület állagának szinten tartásában, illetve egyéb
javítások elvégzésében. A szerződés megkötésének nincs akadálya.
Egyed Péter képviselő megköszönte Zentai Jánosnak, hogy ilyen lelkiismeretesen végzi
munkáját. Megköszönte a kolostorrom feltárásánál végzett munkájukat.
Hárshegyi József polgármester megköszönte az egyesület munkáját, javasolta a beszámoló
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
109/2013. /XII. 3. / Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete a „Monostorapáti
Nyugdíjasok Egyesülete” 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
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6. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzati társulási tevékenységről, a
többcélú kistérségi társulási tanácsban végzett tevékenységről szóló beszámolót a képviselők
írásban megkapták. A beszámoló részletesen tartalmazza, hogy az önkormányzat milyen
társulásokban vesz részt, a társulásokat milyen cél megvalósítása érdekében hozta létre, illetve
milyen feladat megoldása érdekében csatlakozott az adott társuláshoz. A Tapolca és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás átalakult Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulássá,
melyben csak a gyermekjóléti, illetve szociális feladatok ellátásában veszünk részt. A belső
ellenőrzési tevékenység december 31-el megszűnik, január 1-től ezt a tevékenységet is meg
kell oldani valamilyen formában. A szociális gondozói tevékenység nagyon jól működik, a
szociális gondozóknak a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak személyével tudunk
segítséget adni, annak érdekében, hogy minél több idős ember ellátását tudják megoldani. A
társulást a felvett hitel is összeköti, 10 évig nem lehet kilépni.
A Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és Kezelési Társulást január 1-től jogszabály
változás miatt meg kellett szüntetni, feladatát a társulást alkotó települések önkormányzatai
látják el. A vízi-közmű törvény alapján a vízi-közmű vagyon átkerült az önkormányzathoz.
Az óvoda működtetésére július 1-től létrehozták a Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulását, melyhez 2014. január 1-től Vigántpetend és Kapolcs
községek is csatlakoznak.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Képviselők részéről észrevétel, kérdés nem volt.
Hárshegyi József

polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
110/2013. /XII. 3./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„Beszámoló
az
önkormányzati
társulásokban
végzett
tevékenységről” szóló beszámolót elfogadja.

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
7. Napirend
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. §. (8) bekezdése alapján elkészített és közzétett iskolai körzethatárt a képviselőtestületnek el kell fogadnia. Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Vigántpetend
községekben élő tanulók részére a kötelező felvételt biztosító iskola a Monostorapáti
székhelyű Művészetek Völgye Általános iskola, valamint annak tagintézménye a
Taliándörögdi iskola.
Hárshegyi József polgármester ismertette a körzethatárra vonatkozó határozati javaslatot,
kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
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111/2013. /XII. 3./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.
§. (8) bekezdése alapján elkészített és közzétett
iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a
körzethatárral. Településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
általános iskolába járó tanköteles tanulók száma
összesen: 99 fő. Monostorapáti Művészetek
Völgye Általános Iskola tanulói létszáma 93 fő,
melyből a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók létszáma 11 fő. Tapolcai általános
iskolába 6 tanuló jár, akik közül nincs
halmozottan hátrányos helyzetű.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
testületi határozatot küldje meg a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya
részére.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: azonnal
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy január 1-től csatlakozik Kapolcs, Vigántpetend
község az óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz, ezért módosítani kell a Társulási
Megállapodást. A települések nyilatkozata alapján nem kell megváltoztatni a társulás nevét, a
jelenlegi névhasználatot elfogadják. A Társulási Megállapodás 2., 3., 5.3., 6., pontja
kiegészítésre kerül a becsatlakozó települések önkormányzatainak nevével, székhelyével,
képviselőjének nevével, a társuláshoz tartozó települések lakosságszámával, a delegálandó
tagok számával, illetve a 7. pontban módosul a közösen fenntartott intézmény megnevezése.
A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás módosítását már elfogadta, de a társulásban
részt vevő önkormányzatoknak is el kell fogadniuk.
Hárshegyi József
elnök kérte a tagokat, amennyiben a Társulási Megállapodás
módosításával egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
112/2013. /XII. 3./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös
Fenntartású
Napköziotthonos
Óvoda
intézményfenntartására vonatkozó Társulási
Megállapodás módosítását elfogadja.

/Társulási Megállapodás módosítása jkv. mellékletét képezi./
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Takács Lászlóné
jegyző elmondta, hogy a Művelődési Házban lévő asztalterítők
elhasználódtak, újakat kellene vásárolni. A helyi varroda árajánlata alapján 90.000,-Ft-ba
kerülne a terítő. Mivel a költségvetésben nem terveztek erre a célra kiadást, kell a képviselőtestület hozzájárulása.
Sztrik Emilné
képviselő szerint jó minőségű terítőt forgalmaznak, és a helyi
intézményeknek általában gyári áron értékesítik. Sok rendezvény van a kultúrotthonban, ezért
egyetért a terítő vásárlással.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a
Művelődési ház részére történő terítő vásárlással kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
113/2013. /XII. 3./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Monostorapáti Művelődési Ház részére a 2013.
évi költségvetés terhére 90.000,-Ft értékben
asztalterítőt vásároljanak.
Utasítja
a
jegyzőt,
hogy
megrendeléséről,
illetve
gondoskodjon.
Felelős:

a
termék
kifizetéséről

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. december 15.
Varga János képviselő a kultúrotthonnal kapcsolatban elmondta, hogy a terem kiürítése,
illetve a székek, asztalok visszahordása sok munkát igényel az ott dolgozók részére. Jó
megoldás lenne egy guruló tároló, ami könnyen mozgatható, gyorsabb, és emberkímélő
megoldás lenne. Meg kellene fontolni egy ilyen tároló beszerzését.
Hárshegyi József elmondta, több helyen látott már ilyen megoldást, utána néznek annak
milyen árban van, és hol lehet beszerezni, és később visszatérnek rá. A kultúrotthon dolgozói
mindig kapnak segítséget, a közfoglalkoztatottak tudnak segíteni a székek ki- illetve
visszahordásában.
Kiss János Hegyalja utcai lakos elmondta, hogy nem alakítottak ki a lakóháza előtt
vízelvezető árkot, arra hivatkozva, hogy az Illés Attila háza előtti árok mélysége a lejtés
következtében már nagyon nagy lenne. Árok helyett egy aszfaltszegélyt alakítottak ki, ami
balesetveszélyes, nehéz a padkára ráfordulni, nem lehet rajt biciklivel átmenni. Az útépítés
során 27 cm-t emeltek a szinten, ezzel az udvara is meredekebb lett. Véleménye szerint egy
medret kellett volna kialakítani az Ő háza előtt, és onnan indítani az árok lejtését.
Megkérdezte megtörtént –e a műszaki átadás-átvétel.
Hárshegyi József polgármester elmondta, szerinte sem volt szükség a szegély kialakítására.
A műszaki átadás-átvétel még nem történt meg, mivel a gázosok nem járultak hozzá, mivel a
gázvezetéknek legalább 80-90 cm-es mélységben kell lenni az árok alatt, ez pedig nem így
van. Az időjárás miatt ezt a javítást csak tavasszal tudják elvégezni, addig nem lehet meg a
műszaki átadás-átvétel.
Képviselők részéről egyéb hozzászólás nem volt.
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Hárshegyi József polgármester megköszönte a civil szervezetek képviselőinek részvételét,
az ülést 16.30 órakor bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Gulyás Erzsébet
alpolgármester

Egyed Péter
képviselő

