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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 

tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Végh László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Távol: 

 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirenden 

kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Az 1. napirendi pontnál lenne tárgyalva az átruházott 

hatáskörben végzett munkáról szóló beszámoló.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontokat. 

 

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról. 

 

2./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetésének 

végrehajtásáról. 

 

4./ Aktuális ügyek 

A./ Energetikai pályázatra vonatkozó szerződés tervezet. 

B./ 2013 évi startmunka tervezetek. 
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor 

alpolgármestert és Végh László képviselő-testületi tagot javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

1. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről, a végzett munkáról 

 

Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: elég magas összeg a köztemetés. 26 segély kérelem 

volt, ebből a nagy része tűzifa kérelem volt. A kamatmentes kölcsönnél mind olyan kölcsön, 

ami pár hónap alatt visszatérül. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 

javaslata? Nincs. Aki a beszámolókat elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

100/2012 (IX. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Az átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolóról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott 

hatáskörben végzett munkáról szóló - beszámolót módosítás nélkül – 

elfogadja. 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: július 23-án megérkezett a játszótéri pályázat 

támogatási összege, 8.513.404 Ft, amit átutaltunk az MKB Banknak. Ez nem a teljes igényelt 

összeg, mert a helyszíni ellenőrzés során kiderült, hogy nem minden, a terven szereplő eszköz 

lett beépítve, amelynek az árát levonták a támogatásból. 

Augusztus elején beszámolót kellett küldeni az I. félévi Startmunka programról. Ma a 

Belügyminisztérium ellenőrizte a projekteket. Nagyjából rendben találtak mindent, kisebb 

kifogásokat tettek.  

A Fő utca korszerűsítési terve meghosszabbításra került.  

A közoktatási intézményeket átvevő Baptista Szeretetszolgálat megkapta azokat az 

engedélyeket, amelyekre szükség volt a működéshez. Kérhetnek a MÁK-tól előleget a 

normatívára, ha szeptember 15-ig beadják az igénylést. Ezt követő két héten belül meg is 
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kapják az előleget. Így talán nem kell pénzzel hozzájárulnunk a működéshez. A közoktatási 

intézményeknél június környékén felmerült a törzsgárda jutalmak kifizetése. Ez megtörtént, 

475.346 Ft lett kifizetve, augusztus végén pedig a járulékai, ami 279.947 Ft volt.  

A nyár folyamán kerestelek benneteket, hogy az egészségnevelési pályázatot beadjuk-e.  

A tőlünk kért adatokat elküldtük, és úgy tudom, hogy beadásra került a pályázat, más 

információm nincs róla. A Jobb Otthon Alapítvány szintén családsegítéshez kapcsolódó 

pályázat beadásában kérte a közreműködésünket. Megkérdeztem, hogyha mással akarjuk 

megoldani a szociális feladatokat, ez okoz-e gondot. Azt válaszolták, hogy nem. Aba, 

Seregélyes és Sárosd van a konzorciumban, anyagi vonzata részünkről nincs ennek a 

pályázatnak. 

A Sárosd Napok rendezvény elszámolása elkészült és be lett nyújtva.  

A térfigyelő kamerákra beadott pályázatunk nagy valószínűséggel nem kapott támogatást. 

Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de a Fejér Megyei Hírlapban megjelent, hogy döntött 

erről a pályázatról a Belügyminiszter, és kik kaptak támogatást. Sárosd nem volt a 

támogatottak között. 

A Szekfű Zoltán által írt levelet, amit a szennyvízcsatorna rákötési problémáinkra küldött, 

tájékoztatásul megkaptatok. Valóban túl vagyunk minden határidőn, amibe nekik lett volna 

kötelezettségük. Sikerült a Fejérvíz Zrt-vel, viszonylag kis ráfordításokkal, megoldásokat 

találni a problémákra. Az egyik gond a Pepita bolt rákötésénél, a másik a dr. Kerbolt utcában 

volt. A Pepita bolt rákötésénél a mellette lakó mindenhova fordult panasszal. Úgy gondolom, 

hogy az ő joga, érdeke, sehol sem sérült. A lehető legjobb megoldást megtaláltuk. Ennél a két 

ingatlannál már korábban szerettek volna rákötni a csatornára, és február 1. után 1800 Ft/m
3
 

talajterhelési díjat kell fizetni majd jövőre. Ebben a két esetben a tényleges rákötési 

lehetőségig valami mentességet, vagy hasonlót ki kell találni.  

Az iskolánál van még egy másik kifizetési kötelezettségünk. Van egy olyan pedagógus, aki 

szeptember 1-jén töltötte a 30 éves jubileumát. Ennek a jutalomnak a kifizetése gyakorlatilag 

bennünket terhel. Ez 801 E Ft körüli összeg járulékokkal együtt.  

 

Fejérvíz Zrt. 2012. évi beruházási javaslata 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a beruházási javaslatot még júniusban megkaptátok. 

A 6228 jelű úton lévő akna fedlapokat cserélnék ki, ami 500 E Ft lenne. A bérleti díj fejében 

várhatóan ekkora összeget kapunk. Január 1. után csak a vízműre, a csatornahálózat 

karbantartására lehet fordítani ezt az összeget. A másik beruházás a 3 önkormányzatnak 

4.700.000.-Ft lenne. Beszéltem a két település polgármesterével, ők támogatják a beruházást, 

mert ők a bérleti díjból tudják fedezni. Nekünk 1,8 M Ft körüli összeg lenne. Ha nem a 

fedlapok megemelésére fordítjuk az 500 E Ft-ot, hanem erre, akkor is még legalább 1,2 M Ft-

ot kellene hozzátenni. A Pénzügyi Bizottság ebben nem foglalt állást. Erről kellene most 

dönteni. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ebben az évben ekkora összeggel nem tudunk 

hozzájárulni az anyagi helyzetünk miatt. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: nagyon sokallom a félmillió forintot az aknafedélre. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha a hagyományos módszerrel végzik a munkát, 

akkor meg kell terveztetni, amit a Közúthoz be kell adni engedélyeztetésre. Ez kb. 30-40 E Ft 

fedlaponként. Van egy másik módszer, ami jóval drágább, 100 E Ft darabonként, de egy nap 

alatt elkészül a munka és nem kell hozzá engedély és útlezárás.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: nagyon kritikus nálunk ez a fedlap?  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: tavaly is csinálták. Ha Seregélyes felől jövünk be, 

az ott lévő fedlap kritikus. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha valakinek az autójában kár keletkezik e miatt az akna 

miatt, akkor az önkormányzatot terheli a felelősség. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon 

magas ár. Meggondolnám, hogy ezt halasszuk el jövőre. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: én is azt mondom, hogy halasszuk el tavaszra.  

A bérleti díj erejéig hozzá tudunk járulni a másik beruházáshoz, mert a költségvetésünk nem 

teszi lehetővé a magasabb összegű hozzájárulást. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata. Nincs. Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

101/2012 (IX. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A Fejérvíz Zrt. 2012. évi beruházási javaslatáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Fejérvíz Zrt 2012. évi rekonstrukciós javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 

- Szabadegyháza – Perkáta - Sárosd Községek Önkormányzatainak közös 

finanszírozásával megvalósítani kívánt rekonstrukciós munkálatokat- 

melynek bekerülési költsége 3.692.000 Ft +ÁFA- a Képviselő-testület 

kizárólag a 2012.évi bérleti díj erejéig tudja finanszírozni. 

- Kizárólag Sárosd Nagyközség költségvetését terhelő rekonstrukciós 

munkálatokhoz 2012. évben hozzájárulni nem tud. 

- Felhívja a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Fejérvíz 

Zrt-t a határozat megküldésével értesítse. 

 

 Határidő: határozat megküldésére: 2012. 09.30. 

 Egyebekben: folyamatos 

 Felelős:  Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a közművagyon nyilvántartása január 1-vel 

visszakerül az önkormányzat könyveibe. A csatornahálózat Szabadegyházánál van 

nyilvántartásban, a Polgármester Úr utánanéz, hogyan lehet átadni. 

A Művelődési Házban szeretnének az óvodásoknak angol tanítást tartani. A terembérleti díj 

2500 Ft/óra, de az általános iskolás korosztálynak ingyenessé tettük, gondolom az 

óvodásoknak is. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett, hogy az óvodásoknak is ingyenes a 

Művelődési Ház használata. 

 



 6 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: megkerestek, hogy az „erős emberek” edzéseihez 

tudna-e az önkormányzat olyan helyiséget biztosítani, ahol az eszközeiket is tudnák tárolni.  

A régi Tanácsház épületében van ilyen lehetőség, de a téli közmunka programba 

beprogramoztam, hogy ott palántákat nevelnének. Az épület hátsó részében van olyan hely, 

ami megfelelő lenne nekik, csak berácsoznák az ablakokat. 

 

Takács Istvánné képviselő: támogatom a hely biztosítását az „erős emberek” részére. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki egyetért azzal, hogy a régi Tanácsház 

épületében helyiséget biztosítunk az „erős emberek,” edzéseihez illetve eszközeik tárolásához, 

kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igennel, egyhangúlag támogatta. 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Takarékszövetkezet előtti terület ügyében készült 

jegyzőkönyvet is megkaptátok tájékoztatásul. Alpolgármester Úr és a Jegyző Asszony vett 

részt a helyszíni bejáráson. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: az önkormányzat azt vállalta, hogy egy felszíni folyókával 

átvezeti a vizet az árokba. Ezt akár közmunkásokkal is meg lehet valósítani, autóval is be 

tudnak járni és a célnak is teljesen megfelel. Nem lehet a Takarékszövetkezet által tervezett 

parkolót kialakítani. Esetleg ha látják az ott lévő boltosok, és ők is áldoznának rá, egész 

kellemes dolgot lehetne csinálni. Nem nagy költség lenne, azt gondolom. Oda fognak úgyis 

parkolni, ha ez megvalósul, de ez nem a mi ügyünk. 

 

Takács Istvánné képviselő: a kisegítő iskola mögötti árokrészt meg kellene nézni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: megnéztük, azt meg kell csinálni. 

 

Takács Istvánné képviselő: a szomszédos üzlethelyiség használóit meg lehetne kérdezni, 

hogy most csatlakoznának-e ehhez? 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a KHT szerint most nem csatlakozhatnak ehhez. Külön egyeztetést 

igényel részükről, ha az előttük lévő területet rendbe kívánják tenni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tájékoztatásul küldtük ki a MÁK levelét arról, hogy 

a 2011. évi elszámolást javítás nélkül elfogadták. Az iskolai tornaterem garanciális bejárása 

során feltárt hibákat már ki kellett volna javítania a kivitelezőnek. Én beszéltem velük, és 

arról tájékoztattak, hogy úgy tudják voltak kint javítani. Mivel a sárosdi tornateremnél nem 

voltak javítani, ezért beszéltem a műszaki ellenőrrel. Ő most külföldön van, de jövő héten már 

itthon lesz, és megfogalmaz egy levelet, amit mi elküldünk a cégnek, hogyha x időn belül 

nem végzik el a javítást, akkor abból a pénzből, amit letétbe helyeztek a banknál, abból 

elvégeztetjük mi a munkát. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata a tájékoztatóval és 

a beszámolóval kapcsolatban? Nincs. Aki a tájékoztatót a két ülés között végzett munkáról, 

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

102/2012 (IX. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóról és a lejárt határidejű 

határozatokról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két 

ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 

 

2. 

Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Pénzügyi Bizottság kedden megvitatta a 2012. évi 

költségvetési rendelet módosítását. Átadom a szót a bizottság elnökének. 

 

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: azért van szükség a módosításra, mert 

az évközben történt változásokat az előirányzatokon át kell vezetni. A bizottság javasolja a 

testületnek elfogadásra a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye, javaslata? Nincs. Aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, és elfogadja a 

2012. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

11/2012 (IX. 14.) számú 

 

önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II. 28.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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3. 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetésének 

végrehajtásáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Pénzügyi Bizottság a beszámolót is tárgyalta. 

Átadom a szót a bizottság elnökének. 

 

Végh László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 

beszámolót, és elfogadásra javasolja a testületnek. Voltak olyan dolgok, amelyeket tisztáztunk 

a Bizottsági ülésen. Nagyon sok volt a lakbérből tervezett bevétel és a teljesítés közötti 

különbség. Ez abból adódik, hogy az önkormányzat lakbértámogatást ad, de a bevételeknél a 

teljes összeget terveztük be. Az önkormányzat az új Áht. szerint adhat kedvezményt, de a 

különbözetet oda kell tennie. Egyéb előirányzatoknál az itt látható negatív számok 

módosultak a befolyt összegek miatt.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: most már az adók azon a szinten vannak, amin 

lennie kell. Az vetődött még fel a 12 lakásos bérházzal kapcsolatban, hogy keresse meg az 

önkormányzat azt a szervet, aki most ezt kezeli és írjuk le, hogy gyakorlatilag azon az áron, 

amit be kellene szedni, a megváltozott gazdasági viszonyok következtében nem 

hasznosíthatók a lakások. Nincs kereslet a lakásokra és engedélyezzék, hogy egy alacsonyabb 

összeget kelljen beszedni. Aki elfogadja az I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

103/2012.(IX. 13.) számú 

 

Ha t á r o z a t a 

 

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót - módosítás nélkül - elfogadja. 

 

4. 

Aktuális ügyek 

 

A./ Energetikai pályázatra vonatkozó szerződés tervezet. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az energetikai pályázattal kapcsolatos megkeresést, 

illetve a vállalkozói szerződést kiküldtem mindenkinek e-mailen. A díszterem fűtését is 

érdemes lenne módosítani. Csak közintézmények jöhetnek számításba, ezek vannak a 

legkritikusabb állapotban. Ez a cég elvégzi az intézmények felmérését. Csak azt lehet a 
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pályázatba betenni, ami záros határidőn belül meghozza az eredményét, visszatérül. Engem 

arról tájékoztattak, hogy ez is valami hasonló formában jöhet létre, mint a játszótér létesítési 

pályázat, tehát az önkormányzat költségvetését nem terhelné meg nagyon, 85 %-os a 

támogatás. Csak akkor kell fizetni 300 E Ft-ot, ha megnyerjük a pályázatot és nem valósítjuk 

meg. Aki egyetért azzal, hogy kössük meg ezzel a céggel a szerződést és amikor elvégezték a 

számításokat a javaslataik alapján döntünk a pályázat benyújtásáról, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

104/2012 (IX. 13.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Renesco Kft-vel vállalkozói szerződés kötéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozói 

szerződést köt a Renesco Kft –vel az önkormányzati intézményeknek helyt 

adó épületek épületenergetikai felmérésének elkészítésére, pályázat 

előkészítésére. A felmérést az ÚJ Széchenyi Terv keretében meghirdetésre 

kerülő KEOP épületenergetikai támogatási programra való pályázati anyag 

összeállításához készítik el. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés szerinti 

vállalkozói szerződés aláírására. 

 

 Határidő: 2012. szeptember 30. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

B./2013 évi startmunka tervezetek. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a jövő évi startmunka tervezeteket is mindenki 

megkapta. A téli közfoglalkoztatásnál kimaradt egy rész, mert nyomtatáskor nem látszik.  

A régi Tanácsház épületében télen javíthatnák a padokat, szemeteseket, vagy készítenének is, 

illetve a növénytermesztési projekthez és virágosításhoz elő lehetne készíteni a palántákat. 

Erre 3 fő női munkaerő kellene. Ez a rész hiányzik. Nem került a tervezetbe, de esetleg 

kosárfonás tanítása is belekerülhetne. Akinek ezekhez van javaslata, kérem jelezze. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a növénytermesztési projekthez a kútfúrást tegyük bele. Ez 

30 E Ft kutanként, a költségesebb a szivattyú beszerzése. 

 

Takács Istvánné képviselő: ha azt akarjuk, hogy eredményesen működjön, a legelső, hogy a 

feltételeket biztosítani kell.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: akinek a jövő évi startmunka tervezetekhez van 

javaslata, kérem küldje meg. 
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Farkas Gyula Általános Iskola kérelmei 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az iskola kérelmeit is megbeszéltük a pénzügyi 

bizottsági ülésen. Ma beszéltem több ügyben a Baptista Szeretetszolgálattal. Nem biztos, 

hogy bele fognak menni, hogy a kisegítő iskolát használják a gyerekek. A bizottság azt 

mondta, hogy járuljunk hozzá, hogy átadjuk az étkezési díj beszedésére használt programot.  

Az intézményeket is tájékoztattam erről. Kb. 15 fő van mindkét helyen, akik viszik az ebédet 

és nem az intézményhez tartoznak. Abban maradtunk, hogy tőlük mi program nélkül is be 

tudjuk szedni az étkezési térítési díjat.  

A kisegítő iskola épületét erre a tanévre átadja az önkormányzat, amennyiben a Baptista 

Szeretetszolgálat is vállalja. A közüzemi díjakat vállaljuk, mert a télen amúgy is fűteni kellene 

valamennyire. Azt kellene megnézni, hogy le lehet-e az utolsó két tantermet választani, és 

csak azt fűtenénk.  

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára dr. Hanák Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Mrázik Sándor Végh László 

  hitelesítő hitelesítő 


