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Zentai János Nyugdíjasok Egyesületének elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-

testülete nevében a rendes ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel 6 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontot, 

javasolta első két napirendi pont felcserélését, tekintettel Váradi Anita lakóhelyére történő 

utazásának idejére. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a 

módosított napirendi pontokkal. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :  

 

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet  

 tervezete az étkezési térítési díjakról  
 Előadó: Takács Péter   polgármester 

 

2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet  
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 tervezete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési  
 Szabályzatáról 

 Előadó: Takács Péter   polgármester  
 

3./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019.  
 évi munkájáról 

 Előadó: Takács Lászlóné jegyző  
 

4./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

 begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás 

 tapasztalatairól  
 Előadó: Takács Péter   polgármester  
 

5./ Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. 

 évi Munkaterve  
 Előadó: Takács Péter  polgármester 

 

6./ Vegyes, aktuális ügyek 
a.) 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása  
b.) Turisztikai szakember foglalkoztatásának költsége  

c.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

 Megállapodás jóváhagyása  

d.) Orvosi rendelő kiviteli terv többletköltségének átvállalás 
e.) Útépítés többletköltsége  

  Előadó: Takács Péter  polgármester 

 

1. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete 

az étkezési térítési díjakról 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták az 

étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosításról. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 

óvodai konyha által biztosított étkezéseknek, a bölcsődétől vendégétkezőkre, mindenkire 

vonatkozik a szabályzat. Köszöntötte Váradi Anita intézményvezetőt, majd elmondta, hogy az 

előterjesztés hozzá tartozik, de a szakmai hátteret Váradi Anita intézményvezető készítette el. 

Felkérte a képviselőket mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket 

 

Bati Istvánné képviselő először százalékosan magasnak tartotta a dolgozók étkezésének 

emelését, majd az előterjesztésben olvasta, hogy eddig munkahelyi étkezés támogatási 

formaként működött a dolgozók  étkezése. 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta, hogy a nyersanyagnorma alatti összeget fizették 

eddig az alkalmazottak, mert még 2017 előtt, mint cafeteria elem kapták. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy 2017-től megjelent az Erzsébet utalvány, majd helyette 2019. január 01-től 

a Széchenyi kártya, melyet a dolgozók a béren kívüli juttatásként kaphatnak, az ilyen mértékű 

kedvezményes étkezés már nem indokolt. Véleménye szerint is magas és nagy mértékű 87%-

os növekedés, de még így is a dolgozók a nyersanyag áron részesülnek az étkezésben. Elmondta 

a fenntartó további döntése lehet, hogy ad külön kisebb kedvezményt, de ezt, mint 

intézményvezető nem teheti meg. 
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Takács Péter polgármester kérte a jelenlévőket mondják el véleményeiket. Hozzászólás 

hiányában javasolta a rendelettervezet elfogadását és felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék egyetértési szándékukat. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

15/2019. (XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az étkezési térítési díjakról   

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester megköszönte az intézményvezető részvételét majd a tájékoztató a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 

fontosabb intézkedésekről szóló előterjesztés véleményezésére kérte fel a képviselőket. 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha határozathozatal 

nélkül elfogadják az előterjesztésben foglaltatkat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

2. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

Takács Péter polgármester elmondta a képviselő-testület működését szabályozó Szervezeti és 

Működési Szabályzat kerül tárgyalásra, véleményezésre. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

korábbi SZMSZ teljes módosítására nem volt szükség. Hozzászólás hiányában elkérte a 

képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Szervezeti és Működési Szabályzat 

rendelettervezetét. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

16/2019. (XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testületének Monostorapáti Község Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

munkájáról 

Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló előterjesztés, felkérte a jegyzőt ha kívánja 

az előterjesztés egészítse ki. 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte a lehetőséget, de nem kívánta kiegészíteni a hivatal 2019. 

évi munkájáról szóló előterjesztést. Elmondta, hogy a kérdésekre szívesen válaszol. 
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Bati Istvánné képviselő megköszönte a hivatal munkáját, az előterjesztés világosan mutatja 

milyen munkát végeztek a 2019. évben, véleménye szerint alapos munkát végeztek. 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte az elismerést. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 

évi munkájáról szóló előterjesztést. 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

70/2019. (XI.27.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

„Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi munkájáról” című előterjesztést 

elfogadja. 

 

(A Beszámoló a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 

4. napirend: Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás  tapasztalatairól  

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatiról szóló 

előterjesztés azokra vonatkozik, akik nem kötöttek rá a meglévő szennyvízcsatornára. 

Elmondta,  az ő esetükben az ívóvíz közszolgáltatást végző jelzi, hogy mennyi az a víz 

mennyiség, amit elfogyasztottak és közel azonos mennyiségű szennyvíz fogyasztással kellene 

számolniuk. Elmondta, akik nem kötöttek rá a csatornára azok megkeresése történik a hivatal 

részéről és járnak el. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

71/2019. (XI.27.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti     község Önkormányzata Képviselő-

testülete  Parrag György Veszprém, Erdősáv u.16.sz. 

közszolgáltató a helyi kötelező közszolgáltatás keretében 

végzett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésének és elszállításának tapasztalatairól szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

közszolgáltatást igénybe nem vevők figyelmét hívja fel a 

helyi rendelet előírásaira, szennyvíz elszállítási 

kötelezettségre, szólítsa fel Őket adatközlésre. 
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Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. december   31.    

 

5. napirend: Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.  évi 

Munkaterve  

 

Takács Péter polgármester következő napirend a képviselő-testület 2020. évi Munkaterve, 

mely elősegíti a tervezhetőséget. Elmondta a képviselő-testület a munkáját próbálja keretek 

közé tenni, mely a képviselő-testületi üléseken résztvevők számára, a civil szervezeteknek is jó. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nyilvános testületi üléseket a jövőben is szerdai napokon 

szeretnék, a különböző szervezetek beszámoltatása az év folyamán beosztásra kerültek. 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

72/2019. (XI.27.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti     község Önkormányzata Képviselő-

testülete a képviselő-testület 2020. évi Munkatervet 

elfogadta. 

 

(A Munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6./ Vegyes, aktuális ügyek 

a.) 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása  

 

Takács Péter polgármester elmondta a belső ellenőrzési terv elfogadása kötelező 

önkormányzati feladat, mely minden évben visszatér. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

jegyzővel konzultálva mivel a Magyar Államkincstár ellenőrzése jelenleg folyamatban van, az 

ellenőrzés szerinti javaslatok végrehajtását vizsgálná a belső ellenőrzés. Hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

73/2019. (XI.27.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti      Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: Folyamatos 

 

b.) Turisztikai szakember foglalkoztatásának költsége 

 

Takács Péter polgármester a turisztikai szakember foglalkoztatásának költségéről szóló 

előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a Malmok Völgye turisztikai pályázat keretében 
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vállalták egy turisztikai szakember alkalmazását. Elmondta, hogy a pályázat konzorciumi 

összefogással valósul meg és a turisztikai szakember költsége beruházás arányában került 

elosztásra a települések között, az előterjesztésben látható összegekkel. Kapolcs Község 

Önkormányzata a gesztor település véleménye szerint fontos lenne, hogy pontosan 

leszabályozott legyen a bérkifizetés, mivel a munkaszerződésben nincsenek rögzítve olyan 

munkajogi kérdések, mint a táppénz, túlóra és egyéb plusz költségek és azok ki fizetése kit 

terhel. Álláspontja szerint településenként készüljön olyan megbízási szerződés, ami a pontos 

összeget tartalmazza. Elmondta, hogy Monostorapáti esetében 259.000.- Ft-ot projekt 

arányosan 7%-ot fizet, a fenntartási időszak 5 év, mely 2019. október 1-től indul és addig 

biztosítani kell az összeget. Javasolta a határozati összeg elfogadását és még egy külön 

megbízást, mellyel elkerülhető egy későbbi konfliktus az egyéb kifizetések miatt, példaként 

említette a túlórát, mely nem szerepel a szerződésben. A munkáltató a Kapolcs Község 

Önkormányzata jó lenne azt is látni meddig tart a munkáltató hatásköre.  

 

Bati Istvánné képviselő a turisztikai szakembernek feladatáról érdeklődött. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a turisztikai szakember feladata a projekten belül 

infokommunikációs eszközök karbantartása, a pályázat után követési része a 

„projektmenedzsmenti” feladatokat átvétele, elvégzése. A résztvevő települések turisztikai 

kommunikációját is végezné, a különböző rendezvények nyilvánosságra tétele a felületen. 

Elmondta, hogy a túraútvonal mely táblákkal ki lesz jelölve, annak ellenőrzése szintén a 

feladata közé tartozik, mely magával hozza az önkormányzatokkal való kapcsolattartást is a 

különböző javítási munkák elvégzése érdekében. 

 

Bati Istánné képviselő a szakember bérének megállapításáról kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a pályázat részét képezi a turisztikai szakember 

bére, mely most a felső határ alapján került meghatározásra, 3.700.000.- Ft a fizetés, mely nem 

tartalmazza a túlórát, útiköltséget stb. Elmondta most nincs a munkáltatói jogkör gyakorlójának 

mozgástere, mivel a felső határ került meghatározásra. 

 

Takács Lászlóné jegyző a problémát abban látja, hogy az üzleti tervben két turisztikai 

szakember alkalmazására van 3.700.000.- Ft meghatározva, a megvalósítás során egy 

szakember került megbízásra ugyanazzal az összeggel, eltértek a pályázattól. Véleménye 

szerint jó lenne, ha írásban is megerősítené a Magyar Államkincstár ennek helyességét. 

Elmondta kétéves szerződésről szól most a megbízás. Egyetért a polgármesterrel abban, hogy 

minden pontot meg kell a megbízásban fogalmazni. 

 

Varga János képviselő a pályázatból megvalósult fejlesztésekről kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester ismertette a pályázat során megvalósult beruházásokat, a 

falumúzeum felújításait. Elmondta az információs tábla tartalmi hibák miatt nem készült még 

el. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy cél a falumúzeumban kézműves foglalkozás megtartása is, 

élővé szeretnék tenni a falumúzeumot. Elmondta a közös honlap is elkészült, mellyen 

applikációk segítésével a turizmus fellendítését szeretnék elérni.  

 

Szipőcs Nikolett képviselő arról kért tájékoztatást, hogy ha Kapolcs a gesztor település a 

turisztikai szakember is Kapolcsot helyezi majd előtérbe és a többi települést éri-e hátrány. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy nem éri hátrány a többi települést sem a 

turisztikai szakember már felkereste a község turisztikai elképzeléseivel kapcsolatosan, ezért 
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majd össze kell hozni egy olyan megbeszélést, amelyen az elképzeléseiket megoszthatják, hogy 

mi kerüljön a honlapra. Elmondta minden község részese a pályázatnak. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy munkaköri leírással még nem rendelkezik a turisztikai 

szakember, mert úgy gondolták a polgármesterek, hogy abban pontosan mindent le kell 

szabályozni, melyre majd megbeszélés után kerül sor 

 

Bati Istvánné képviselő szerint most a testületnek a határozati javaslatban foglaltakat el kell 

fogadni, ahhoz, hogy beinduljon a pályázat szerint a szakember munkája. 

 

Törökné Giczi Anikó képviselő szerint magas az összeg, érdeklődött lehet-e kevesebbet is 

elfogadni. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta nem javasolja, mert ha a képviselő-testület kevesebbet fogad 

el azt valamelyik községnek ki kell pótolnia. 

 

 

Takács Péter polgármester a félreértések elkerülése miatt elmondta 308.334.- Ft a havi bruttó 

bér összege, mely évi 259.000.-Ft összeget jelent a község részéről. Javasolta, hogy a határozati 

javaslat is tartalmazza, hogy külön megállapodás alapján vállalják. 

 

Varga János képviselő szerint fontos, hogy a megállapodás tartalmazza, hogy a község ezt 

tudja vállalni és ezen felül felmerülő költségeket nem. 

 

Pócza Balázs képviselő egyetértettet az előtte szólóval és véleménye szerint is a 

megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy településeknek meghatározott összegen felül nem kell 

kifizetniük vagyis a nem lehet egyéb követelése a munkáltatónak. 

 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 

hogy készül egy olyan megállapodás, amely garantálja az önkormányzatnak, hogy nincs egyéb 

költség vagy is nem nyújthatnak be egyéb igényt. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

74/2019. (XI.27.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Malmok Völgye / Tematikus utak az Eger-patak 

mentén című  TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019 azonosító 

számú projekt üzemeltetéséhez 1 fő turisztikai szakember  

2019. október 1-től 2021.szeptember 30-ig, történő 

alkalmazásával egyetért  bruttó 308.334.-Ft összegben. 

Képviselő-testület vállalja községre eső összeg 259.000.-Ft 

kifizetését költségvetéséből, minden év december 31-ig. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a hozzájárulást 

tervezze be a 2020. évi költségvetésébe, ez évre jutó összeg 

kifizetéséről intézkedjen. 
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Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2019. december 31. és folyamatos    

 

c.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása  
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása, mivel a társulás csak akkor tudja 

tárgyalni, ha társulás tagjai elfogadták. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

75/2019. (XI.27.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó 

javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 

2. felkéri Takács Péter polgármestert, hogy a 

Társulási Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-

testületi határozatot küldje meg a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás elnökének további intézkedés 

végett. 

 

3. felhatalmazza Takács Péter polgármestert, hogy a 

módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat 

képviseletében írja alá. 

 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 

 

d.) Orvosi rendelő kiviteli terv többletköltségének átvállalás 

 

Takács Péter polgármester az orvosi rendelő többletköltségének átvállalásáról szóló 

előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy az orvosi rendelő pályázatban biztosított 

százalék alapján a tervezési díj magasabb lett, melynek oka az, hogy negyedik pályázatra lett 

sikeres. Elmondta a testületi ülésen már saját forrásként elfogadhatták volna, de elmaradt, a 

pályázat a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára érkezik, külön alszámlán történik annak 

vezetése.Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék ha 

elfogadják az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  
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Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

76/2019.(XI.27.)Ökt.sz  h a t á r o z a t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

TOP-4.1.1-16-2016-VE1-2017-00003 azonosítási számú, A 

MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

sz. alatti) „Monostorapáti Egészségház  bővítésének, 

felújításának, akadálymentesítésének, valamint 

eszközfejlesztésnek támogatása „ című projekt kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítéséhez 1.185.143.-ft. .saját 

forrást biztosít 2019. évi költségvetéséből.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2019. évi 

költségvetés módosításakor az átvezetésről intézkedjen.   

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: folyamatos   

 

e.) Útépítés többletköltsége  
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az útépítés többletköltsége, a Kossuth utca 

felújítása pályázat többletköltségét jelenti, mely abból adódott, hogy 2017-ben adták be a 

pályázatot, melyet módosítani kellett és a műszaki ellenőr költsége is növelte. Elmondta nem a 

pályázat része de ki kell fizetni mivel a műszaki ellenőr szükséges. Elmondta a pályázatba 

egyéb költségek közé nem került beépítésre ezért nem lehet a pályázatban szerepeltetni, saját 

forrásból kell biztosítani. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

77/2019.(XI.27.)Ökt.sz. h a t á r o z a t 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező  Kossuth  utca (717  hrsz)  

valamint a Zrínyi utca (595 hrsz) 

egy részének (delta)  felújításához megállapított önerőn  – 

4.481.800.-ft-on -  kívül többletfeladatokra 19.476-ft. összeget 

biztosít 2019. évi költségvetéséből. Kivitelezés során felhasznált 

további saját forrás 328.599-ft.  

(műszaki ellenőr, Kossuth utca kézi aszfaltozása). 
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Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2019. évi 

költségvetés módosításakor az átvezetésről intézkedjen.   

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: folyamatos   

 

 

Takács Péter további hozzászólás hiányában tisztelettel megköszönte a részvételt és az ülést 

18:45 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 

polgármester jegyző 


