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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2010. május 25.-én 18 órakor kezdődő nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

   Pákozd, Hősök tere 9. 

 

Jelen vannak:  a képviselő-testület tagjai: 

Takács János polgármester 

   Besenyei Beatrix 

   Csordás Zsolt 

   Dr. Berzsenyiné Erdélyi Ildikó 

   Kardos Ferenc 

   Törzsök Erzsébet 

   Budai Viktor 

Szabó Gábor 

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: 

Lehelné Dr. Lovászi Rita jegyző 

   Gál Rita jegyzőkönyvvezető 

 

 

Takács János: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 8 fő 

van jelen. Dr. Németh Attila és Kissné Vörösmarty Mária képviselő jelezte, hogy késik. A 

Képviselő-testület határozatképes. (Jelenléti ív csatolva.) 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Budai Viktort és Csordás Zsoltot 

javasolja. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. 

 

Takács János: A napirendi pontok ismertek, javasolja továbbá zárt ülés napirendbe vételét. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal a napirendet a javasolt módosítással elfogadta. 

 

 

1. Pályázatok finanszírozásának áttekintése 

 

Budai Viktor: Köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A Pénzügyi Bizottság 

áttekintette a település pénzügyi helyzetét. Az előző Bizottsági ülésen kérték a Hivataltól, 

hogy készítsenek egy anyagot a jelenlegi pénzügyi helyzetről. A már nyertes pályázatok 

esetében a finanszírozás sajnos nem a várt ütemezés szerint alakul, így fizetési nehézségei 

vannak az Önkormányzatnak.  
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Az Önkormányzat jelenlegi bankja a Raiffeisen Bank úgy tűnik, hogy nem partner az 

átmeneti finanszírozási problémák megoldásában. 

A polgármester úr felvette a kapcsolatot a K&H Bankkal és a múlt héten a jegyző asszonnyal 

és az aljegyző asszonnyal elsőkörös tárgyalást folytattak.  

A Raiffeisen Bank már nem nyújt az Önkormányzat számára megfelelő szolgáltatást. A K&H 

Bank az előzetes tárgyalás alapján talán nagyobb finanszírozási hajlandóságot mutat. 

A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a K&H Bankkal folytassák a tárgyalásokat. 

 

Takács János: Javasolja számlavezető banknak is a K&H Bankot. 

 

Budai Viktor: Javasolja tehát a Bizottság, hogy a K&H Bankkal folytassák a tárgyalásokat 

arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat finanszírozó és számlavezető bankja legyen. 

 

A Bizottsági ülésen az új pályázatok leadása is téma volt. Az óvoda pályázat, valamint az 

iskola energetikai felújításával kapcsolatos pályázat leadása kb. 3 millió forintos többlet 

költséget jelentene ahhoz képest, mintha nem nyújtanák be. A Pillars díjazásának 75%-át 

akkor is ki kell fizetni, ha a pályázat végül nem kerül beadásra. 

 

(Dr. Németh Attila megérkezett.) 

 

Budai Viktor: Ha leadják a pályázatot, akkor azt még a támogatási szerződés megkötéséig 

visszavonhatják, ha nem lesz meg akkor rá a pénzügyi forrás. Kb. félév van a pályázat leadása 

és a támogatási szerződés megkötése között. Javasolja a Bizottság, hogy a pályázatokat adják 

be. Továbbá javasolják, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzést is indítsák meg. 

 

Csordás Zsolt: A kötvénnyel mi lesz? 

 

Takács János: A K&H Bankkal úgy tárgyalt, hogy kiváltanák az Önkormányzat teljes 

hitelállományát. 

 

Csordás Zsolt: A kötvény maradék részét nem engedik felhasználni? 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: A Raiffeisen Bank a kötvényből már nem enged ki további 

betétet, mivel a szerződés szerint óvadéki betétként kezeli a fennmaradó összeget. 

 

Takács János: Továbbá a Raiffeisen Bank a korábbi szóbeli megállapodás ellenére 

ingatlanfedezet mellett sem nyújt további finanszírozást. 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Kizárólag 20 millió forint összegű folyószámlahitelt tudnak 

nyújtani 3 ingatlan fedezetként történő bevonása mellett.  

 

Csordás Zsolt: A kialakult állapot mennyire veszélyezteti a pénzügyi helyzetünket? 

 

Takács János: Nagyon, hiszen a kerékpárúttal kapcsolatosan 30 millió, a Templom kerttel és 

a Hősök terével kapcsolatosan 15 millió forintot kell kifizetni. 

 

Csordás Zsolt: Mekkora az esély, hogy a K&H Bankkal eredményes lesz a tárgyalás? 

 

Budai Viktor: 50-50 %. 
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Takács János: A pénteki tárgyalás alapján adatokat kell szolgáltatni a Bank felé, ez most van 

folyamatban. Véleménye szerint más a hozzáállásuk, mint a Raiffeisen Banknak. A Raiffeisen 

Bank korábban úgy nyilatkozott, hogy elfogadja az ingatlanokat hitelfedezetként, de most már 

ezt nem hajlandó megtenni. Úgy tűnik, hogy annál a Banknál komoly gondok vannak. A 

K&H Banknál ilyen problémák nincsenek. A hitel 20 %-ra kérnek ingatlanfedezetet. Kedvező 

konstrukciót tudnak nyújtani. Ha már látszik, hogy miben partnerek vagy sem, akkor újabb 

Testületi ülés szükséges a döntéshez. Augusztus végéig az iskola akadálymentesítési 

pályázatához az önerőt ki kell fizetni. A kerékpárúthoz 23 millió forintot kaptak az 

önerőalapból, amiből a 83%-ot, azaz 19 millió forintot kapna Pákozd. Ehhez még szükséges a 

Kistérségi döntés is.  

 

Csordás Zsolt: Ezt a Bank megteheti, hogy nem fogadja el az ingatlanfedezetet? 

 

Takács János: Igen. Megtette. 19 ingatlanra azt mondta, hogy neki az semmit sem ér. Muszáj 

lépni, mert szorult helyzetbe kerülnek. 

 

Budai Viktor: Javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a K&H Bank felé nyissanak. Ha 

realizálható, akkor a számlakezelést is oda vigyék át.  Ha konkrét ajánlat lesz, akkor úgyis 

beszélnek még róla. 

 

Takács János: Javasolja az előterjesztést elfogadni. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

68/2010.(V.25.) sz. határozata 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete határozott arról, hogy a településen 

jelentkező fejlesztési feladatok folyamatos 

finanszírozása érdekében tárgyalásokat 

kezdeményez a K&H Bank Zrt.-vel. 

Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások 

lefolytatására.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

 

 

Takács János: Az óvodapályázat leadási határideje a hónap vége. A pályázat 98 % 

készültségű. Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be, aki egyetért, szavazzon. 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Kéri, hogy jelöljék meg a pályázati önrész összegét és forrását is. 

 

Takács János: Az óvoda esetében 100 millió forint, amire lehet pályázni. A létesítmény 

teljes bekerülési költsége 250-260 millió forint. Az önerő 150-160 millió forint lesz. Ezt vagy 

saját erőből (ingatlan érékesítéssel), vagy hitelfedezetből tudják kifizetni. A Pénzügyi 
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Bizottság javasolja, hogy adják le a pályázatot. Nyertes pályázat esetén a támogatási 

szerződés aláírásáig min. 3 hónap telik el. Addigra már látni fogják, hogy a pénzügyi forrást 

hogyan tudják rá biztosítani. A támogatási szerződés aláírása előtt vissza lehet mondani. Ha 

az ingatlanforgalom, illetve a Bella-tó fejlesztése megindulna, akkor saját erőből tudnák a 

pályázatokat finanszírozni.  

 

Az iskolai energetika pályázat előkészítéséről is döntöttek már. A pályázati anyag 

átdolgozásra került, mert megváltoztak a pályázati feltételek. A jelenlegi kiírás szerint pld. 

olyan tételeket is el lehet számolni, amit előtte nem lehetett. A támogatottság 75 %-os lesz. A 

beruházás teljes költsége 170 millió forint lenne. Ebből a pályázatban 100 millió forint 

szerepeltethető. Az igényelhető támogatás összege 68 millió forint. Az önerő 32 millió forint. 

Az iskola gépészeti berendezései, az épület hőtechnikai állapota, a nyílászárók olyan rossz 

állapotban vannak, hogy, ha nem most rendezik pályázati forrással, akkor később, önerőből 

kell azokat felújítani. A pályázatíró cég díjazásának 75 %-át akkor is ki kell fizetni, ha nem 

adják le a pályázatot.. 

 

Besenyei Beatrix: Ha leadják a két pályázatot, akkor 2.800.000 forinttal kerülne többe, mint 

ha nem adnák le. 

 

Takács János: Javasolja az előterjesztést elfogadását. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

69/2010.(V.25.) sz. határozata 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Nyitnikék Óvoda új épületbe 

helyezéséhez pályázatot nyújt be a Közép-

Dunántúli Operatív Program „Közoktatási 

infrastrukturális fejlesztés” című (KDOP-5.1.1.-09) 

kiírása  alapján. 

A projekt címe: Pákozdi Kistérségi oktatási 

mintaintézmény kialakítása a Nyitnikék Óvoda új 

épületbe helyezésével.  

A projekt elszámolható költsége összesen: bruttó 

230.606.199.-Ft.  

Az igényelt támogatás összege: bruttó 

100.000.000.-Ft. 

A pályázathoz szükséges bruttó 130.606.199.-Ft. 

összegű saját forrást hitel felvételével biztosítja.  

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Takács János polgármester 

 

Takács János: Javasolja, hogy az iskolai energetika pályázatot is nyújtsák be. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

70/2010.(V.25.) sz. határozata 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a pákozdi iskola fejlesztéséhez pályázatot 

nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program 

„Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” című 

(KEOP-2009-5.3.0/B) kiírása alapján. A beruházás 

pályázatban elszámolható költsége bruttó 

99.983.068.-Ft. Az igényelt támogatás összege 

bruttó 68.007.791.-Ft. A pályázathoz szükséges 

bruttó 31.975.277.- Ft. összegű saját forrást 

ingatlanértékesítésből biztosítja.  

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Takács János polgármester 

 

 

Takács János: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az óvoda közbeszerzési eljárását is 

indítsák el. A bővítésre feltételes, míg a meglévő épületre teljes közbeszerzési eljárást kell 

kiírni. 

 

Törzsök Erzsébet: Ennek milyen díja van? 

 

Takács János: 450.000.- forint a közzétételi díj, 100.000.- forint a döntés utáni díj. Így 

jobban járnak, mert egy eljáráson belül kell a kettőt kifizetni. Felteszi szavazásra a 

közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

71/2010.(V.25.) sz. határozata 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Nyitnikék Óvoda új épületbe helyezésével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítésére és 

lefolytatására vonatkozó intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

 
Budai Viktor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalt még az Óvodánál jelentkező 1.015.000.-Ft. 

összegű bérköltségről, amely egyes óvodai dolgozók nem megfelelő besorolásából adódik.  
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A részleteket majd a zárt ülésen tisztázzák. 

 

 

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról évente 

tájékoztatást kap a Képviselő-testület. A beszámoló anyaga kiküldésre került a 

Képviselőknek. Ezzel kapcsolatban van- e kérdés, észrevétel. 

Takács János: Javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

72/2010.(V.25.) sz. határozata 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2009. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő továbbításra: 2010. június 30. 

Felelős: Lehelné Dr. Lovászi Rita jegyző 

 

 

3. Bejelentések 

 

-Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Alapfokú 

Művészetoktató Intézmény főigazgatói pályázat jóváhagyása 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, amelyet a jelenlegi 

főigazgató asszony Csordásné Bölcsics Márta nyújtott be. A Kistérségi Iroda a Közoktatási 

törvényben foglaltaknak megfelelően megküldte a pályázati anyagot a véleményezésre 

jogosultaknak.  A véleményezésre jogosultak állásfoglalásával kiegészített pályázati anyagot 

kell a Képviselő-testületnek is véleményezni. A pályázatról a VKTKT Társulási Tanácsa fog 

dönteni. 

A pákozdi Tagiskola véleménye alapján a pályázat alapvetően az agárdi intézmény 

helyzetével foglalkozik és kevésbé érinti a tagiskolákat. Jó lenne törekedni a közös 

intézményben rejlő lehetőségek jobb kihasználására, a szorosabb szakmai és szabadidős 

együttműködésre. 

 

Besenyei Beatrix: A pákozdi iskolának pld. Pázmánddal nagyon jó a kapcsolata. Törekednek 

arra, hogy az együttműködésre hivatalos fórumot is találjanak. A szakmai munkára vonatkozó 

egyeztetést megkezdték. Pénteken itt zajlott a kompetencia alapú továbbképzés. Ennek 

kapcsán a jelenlegi főigazgató Csordásné Bölcsics Márta megköszönte a munkájukat. 

A főigazgatói pályázatot támogatják. 
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Takács János: Ha egyéb észrevétel nincs, javasolja a pályázat támogatását. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

73/2010.(V.25.) sz. határozata 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megismerte a Chernel István Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium Alapfokú 

Művészetoktató Intézmény magasabb vezetői 

álláshelyére kiírt pályázatra beérkezett pályázati 

anyagot. Támogatja Csordásné Bölcsics Márta 

főigazgatói kinevezést. 

Határidő továbbításra: 2010. június 20. 

Felelős: Lehelné Dr. Lovászi Rita jegyző 

  

Takács János: A pázmándi óvoda épületének bővítésével, felújításával kapcsolatban kiírt 

közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. Tekintettel arra, hogy a pályázat gesztora 

Pákozd, így a Képviselő-testületnek kell dönteni az eljárás nyerteséről. 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: A közbeszerzési eljárás során két ajánlat került benyújtása. Az 

egyik a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft., a másik a VHG-VDBK Konzorcium részéről. 

Mindkét ajánlat érvényes volt.  

 

A Bíráló Bizottság által kidolgozott értékelés alapján az összességében legelőnyösebb 

ajánlatot a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. tette. 

 

Takács János: Fentiek alapján kéri, hogy a Lőrinci Kft. ajánlatát fogadják el és vele kössék 

meg a szerződést. 

  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

74/2010.(V.25.) sz. határozata  

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a „pázmándi óvoda 

épületének bővítése, felújítása” tárgyában kiírt 

egyszerű közbeszerzési eljárás során benyújtott 

ajánlatokat. 

Megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményes volt. A közbeszerzési eljárás során 
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összesen kettő ajánlat került benyújtása, mindkét 

ajánlat, azaz a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. 

(1193 Budapest, Derkovits Gy. u 82.) és a VHG-

VDBK Konzorcium (Tagjai: VHG Velence-tavi 

Hulladékgazdálkodási Kft. konzorcium vezető és 

V-DBK Fővállalkozói Kft.; székhelye: 2481 

Velence, Tópart u. 26.; VHG Velence-tavi 

Hulladékgazdálkodási Kft. székhelye 2481 

Velence, Tópart u. 26. és V-DBK Fővállalkozói 

Kft. székhelye 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.) 

ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 

felhívásban, illetőleg az ajánlattételi 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek, az ajánlatok 

érvényesek, illetőleg az ajánlattevőkkel szemben 

kizáró ok nem áll fenn. 

 

Az ajánlattevőnként a Bíráló Bizottság által 

kidolgozott értékelés alapján az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot a Lőrinci Építő és 

Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gy. u 

82.) ajánlattevő nyújtotta be. Erre figyelemmel, 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a 

Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, 

Derkovits Gy. u 82.) ajánlattevőt hirdeti ki. Pákozd 

Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a 

Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.-vel (1193 

Budapest, Derkovits Gy. u 82.) a szerződést 

megkötni engedélyezi, és felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő szerződéskötésre: 2010. június 30. 

Felelős: Takács János polgármester 

 

 

Takács János: Tájékoztatja a Testületet, hogy a településen a fából készült alkotásokat, mint 

pld. a Székelykaput, az Aradi emlékoszlopokat, a Haranglábat Csibi László készítette. Mivel 

nem rendelkezik hivatalos mesterlevéllel javasolja, hogy egy tiszteletbeli mesterlevelet 

adományozzanak neki. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

75/2010.(V.25.) sz. határozata 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Csibi Lászlónak a településen végzett 
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munkája elismeréseként „tiszteletbeli fafaragó 

mester” díszoklevelet készíttet. 

 

Határidő: 2010. május 31. 

Felelős: Takács János polgármester 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is lehetőség van a 

rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséhez támogatás igénylésére. A nyári gyermekétkeztetés 

támogatása 2010. június 16-ától 2010. augusztus 31-éig terjedő időszakra vehető igénybe, az 

egy gyermekre jutó napi összege 370.-Ft.  Ahhoz, hogy a támogatást igényelni tudják 

legalább 44, legfeljebb 54 munkanapra biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek számára a napi egyszeri meleg étkezést. 

Az 1-7. osztályosok ingyenesen a 8. osztályosok 50% kedvezménnyel vehetik igénybe az 

étkezést. Összesen 123 fő lenne jogosult. A visszajelzések alapján 63 fő venné igénybe a 

teljes kedvezmény alapján, 17 fő az 50%-os kedvezmény alapján az étkeztetést. A 

településünkre jutó előzetes keretösszeg: 499.500.-Ft. Többletigény benyújtására van 

lehetőség, amelyet ki is szeretnénk használni. 

 

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az Ingókő Étterem biztosítaná az ebédet. Az étterem 

tájékoztatása szerint egy adag étel 420.-Ft.-ba kerülne. 

Fentiek alapján gyerekenként 50.-Ft/nap összeget kell az Önkormányzatnak hozzátenni a 

támogatáshoz.  

Javasolja, hogy június 21. – augusztus 19. közötti időszakra biztosítsák a 44 napra az 50.-

Ft./fő többletforrást, amely a költségvetésben biztosított. 

 

Csordás Zsolt: Az iskola igazgatójával Molnár Péterrel és a testnevelő tanárral Andorka 

Péterrel is tárgyalt. A Bóbita tábor és a Sport tábor a nyári szünetben beleesik az étkezetés 

időpontjába. A táborban az étkezés 560 forint, ami helyben fogyasztást jelent. A támogatott 

étkezés 420 forint elvitelre. Kérdezi, hogy, ha a gyermek részt vesz a táborban ugyanakkor 

jogosult a támogatott gyermekétkeztetésre, akkor hogyan étkezzen? 

 

Besenyei Beatrix: Nem szabad összekeverni a kettőt. Ha jogosult, akkor a támogatott 

étkezést igénybe veheti, mellette a táborba is befizethet. 

 

(Budai Viktor kiment.) 

 

Takács János: Javasolja a jegyző asszony előterjesztését elfogadni.  

A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

76/2010.(V.25.) sz. határozata 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a nyári gyermekétkeztetés 

finanszírozásához 2010. június 21.- 2010. 

augusztus 19. közötti időszakra, 44 napra, napi 50.-

Ft./fő összeget biztosít. 
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A finanszírozás forrása a 2010. évi költségvetésben 

biztosított. 

 

Határidő: 2010. május 31. 

Felelős: Takács János polgármester 

  Lehelné Dr. Lovászi Rita jegyző 

 

 

Törzsök Erzsébet: A Nemzeti Vágtán Pákozd ismét indul. A Heti Válasz című újság 

támogatásával. A Tourinform Iroda és a KEMPP is jelen lesz a rendezvényen. 

 

Bátori Lászlóné (óvodavezető): Az iskolában az óvodai csoportszobák kialakítására, 

valamint az új óvodai csoport megszervezésére kb. 2 hónap szükséges. Tudnia kell pontosan, 

hogy mikor kezdheti el az ezzel kapcsolatos munkákat.  

 

Takács János: Két hét múlva tud pontos választ adni. 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: A Bem utcai önkormányzati lakásba nem költözött be az új bérlő.  

 

Dr. Németh Attila: Az az ingatlan nagyon rossz állapotban van.  

 

Törzsök Erzsébet: A Levente téren nem folyik el a csapadékvíz. 

 

Kardos Ferenc: Az árkot a búcsúsok temették be.  

 

Törzsök Erzsébet: Nem folyik el a víz, visszatelítődik az egész utcában. 

 

Egyéb napirendi pontok nem lévén, Takács János polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Takács János      Lehelné Dr. Lovászi Rita 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 Budai Viktor           Csordás Zsolt 

       települési képviselő,      települési képviselő, 

           mint hitelesítő            mint hitelesítő 


