
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8308.S á s k a, Rákóczi u.4. 
Tel: 87/510-344 
 
Száma: 121-12/2013. 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. szeptember 9-én  
   (hétfőn) 18,30   órakor megtartott rendes    nyilvános  üléséről. 
 
Helye:  Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.   
 
Jelen vannak: Kovács Nándor   polgármester 
   Horváth Árpád           alpolgármester  
   Jehoda István             képviselő 

 Konkoly Norbert        képviselő 
                        Tóth Zoltán                 képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:      
 
   Takács Lászlóné          jegyző 
                         Molnár Lászlóné         pénzügyi főelőadó  
    
Jegyzőkönyvvezető: 
 
  Takács Lászlóné             jegyző  
 
Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, pénzügyest, valamint a  képviselőket. 
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5   képviselő jelen van, az 
ülést megnyitotta.  Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 
 
Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontot, és 
meghozta az alábbi: 
 
73/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t  
 
           Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én 18,30  
                      órai  kezdettel rendes    nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak 
                      szerint  hagyja jóvá:   
 

         1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. 
 
              Előadó: Kovács  Nándor   polgármester 
 
          2./Vegyes, aktuális ügyek. 
  
              Előadó: Kovács Nándor  polgármester  
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 N a p i r e n d előtt:  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről , átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót. Kérte a képviselők véleményét, 
észrevételét. 
Kérdés hozzászólás nem volt, ezért kérte a tájékoztató határozat hozatal nélküli elfogadását. 
Képviselők a tájékoztatót elfogadták. 
 
1./ N a p i r e n d : 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat 
2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az előterjesztést részletesen kidolgozott, a 
számokból megállapítható, hogy jól gazdálkodtak. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 
 
Jehoda István képviselő kérdezte, hogy elírás történt e a nyugdíjas klub támogatásánál, 
mivel csak 5000.-ft. szerepel a költségvetésben. 
 
Tóth Zoltán képviselő: Mit jelent a függő, átfutó  kiadás? Az iskolai, óvodai étkezést 
folyamatosan fizeti az önkormányzat?  
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a nyugdíjas klub költségeire betervezett 
5.000.-ft-ot következő rendelet módosításkor módosítják. Az önkormányzat döntött arról, 
hogy költségeiket fedezi 70.000.-ft. összegben.  
A függő, átfutó kiadás az állományi számlák változása, 100 e ft. szilárd hulladék költsége 
áthúzódott erre az évre. A béreknél pedig a 172 e ft. a nettó és bruttó bérek különbözete, mely 
az év végére lenullázódik. Az óvodásoknál az étkezésre és bejáró tanulókra adott normatíva 
lefedi a támogatás összegét.  
 
Kovács Nándor polgármester megköszönte a képviselők hozzászólást és kérte az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
74/2013.(IX.9.)önkormányzati határozatot  
 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I.   
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2./ N a p i r e n d :  
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Kovács Nándor  polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa az 54/2013.(VII.31.)  számú határozatával a Társulás által ellátandó 
feladatok 2014. január  1. napjától történő változása    ( belső ellenőri feladat ellátás 
megszűnése ) miatt a társulással foglalkoztatási jogviszonyban álló 1 fő belső ellenőr 
közalkalmazottakat érintő létszámcsökkentésről döntött. 
 A Társulási Tanács a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri többletköltségek 
csökkentése érdekében 55/2013.(VII.31.) számú határozata alapján támogatási igényt nyújt be 
a jelenleg hatályos 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján. Fenti rendeletben a jogszabályi 
környezet módosításából eredően a támogatás igénylésének benyújtásához szükséges 
mellékletként - a Magyar Államkincstár részére megküldendő dokumentumként – szerepel a 
társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületi határozata. 
Javasolta a határozatot elfogadni. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

75/2013.(IX.9.)önkormányzati  h a t á r o z a t o t  
 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete , mint a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak 
szerint nyilatkozik arra , hogy a támogatást igénylő fenntartói körén belül 
működő intézményénél   a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 
változás, feladatátadás következtében a támogatást  igénylő fenntartói 
körén kívüli. Sáska  tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az intézmény 
tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás lehetőségének 
felülvizsgálata eredményeként döntött a felmentéssel együtt járó 
létszámcsökkentésről. 
 
A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról, 
hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a 
jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli 
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörben:   belső 
ellenőr 1 fő 
                                    
Sáska község Önkormányzata Képviselő - testülete a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával 
elfogadott , a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a 
törvényes előírások betartásával történő - benyújtását támogatja, azzal 
egyetért. 
 
Felelős:  Kovács Nándor  Polgármester 

Határidő: 2013.szeptember 15. 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy megkereste a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Tapolcai Tankerület igazgatója és közölte, hogy azokban a tanulóknak a bérletét  
fizetik, akik a körzet iskolájába járnak. 
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 Sáskáról 18 tanuló a Tapolcai általános iskolákba tanul. A KLIK. megvásárolja a bérleteket, 
melyet az önkormányzatnak kiszámláz. Megküldték erre vonatkozó megállapodást és kérték 
annak elfogadását, és aláírását. Egy tanuló éves bérlete 9500.-ft-ba kerül. 2 tanuló van, aki a 
katolikus iskolába jár, ott a szülő kérelmére átmeneti segélyt állapítanak meg, ha megfelel a 
feltételeknek.   

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.  

Tóth Zoltán képviselő javasolta a költség átvállalását, és megállapodás aláírását. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

76/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Általános 
Iskolákba járó tanulók helyközi éves tanuló bérletének megvásárlásával 
megbízza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületét. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, és 
számla kiegyenlítésére. 

Felelős: Kovács Nándor polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30.  

Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képviselőket Tapolca Város Polgármesterének 
leveléről. A tapolcai iskolákba és óvodákba 2012/2013. tanévben közel 200 fő bejáró tanuló 
vette igénybe az iskolai étkeztetést. Sáskáról általános iskolákba 8 fő jár, középiskolások és 
óvodások felmérése folyamatban van. Normatív kedvezmény nélkül étkező iskolások – napi 
háromszori étkezés –  étkezése 740.-ft-ba kerül, melyhez a szülő 490.-ft-ot, Tapolca 
Önkormányzat 250.-ft-ot, 100 %-os normatív kedvezményben részesülők -  napi háromszori 
étkezés – étkezése  740.-ft-ba kerül, melyhez a szülő nem járul hozzá, Tapolca Önkormányzat 
190.-ft-ot fizet,  50 %-os normatív kedvezményben részesülők  -  napi háromszori étkezés – 
étkezése 740.-ft-ba kerül, melyhez a szülő 245.-ft-ot  fizet, önkormányzatnak nem kell  
hozzájárulni a költségekhez.  Megküldték a megállapodást, és kérték annak aláírását. 

Szerződést kötöttek a Zalahalápi és Balatonedericsi Önkormányzattal is étkeztetés biztosítása 
céljából, ezért javasolta a megállapodás aláírását, és költségek vállalását. 

Tóth Zoltán képviselő kérdezte, hogy egyszeri étkeztetésről, vagy napköziről van szó, sok 
gyerek nem eszi meg az ételt.  

Konkoly Norbert képviselő elmondta, hogy szeptember 1-től kötelező a napközi. A 
tanulónak 16 óráig az iskolában kell  tartózkodnia. Csak akkor mehet el, ha a szülő azt írásban 
kéri. Javasolta az étkeztetési költség önkormányzatra eső részének átvállalását. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

77/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy  Tapolcai oktatási, nevelési intézményekben étkezést igénybe vevő sáskai 
gyermekek után – az igénybe vevők által fizetett térítési díjjal és a sáskai 
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kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermekek után Tapolca Város 
Önkormányzata által igényelt, normatív támogatással csökkentett – étkezési 
költséget Tapolca Város Önkormányzatának megtéríti. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, és 
számla kiegyenlítésére. 

Felelős: Kovács Nándor polgármester  

Határidő: 2013. szeptember 30. és folyamatos. 

Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képviselőket  a polgármesteri iroda felújítására  
Szabó Tamás vállalkozó Nyirád, Sport u.5.sz. alatti lakos benyújtotta a  költségvetést. Az 
anyag költség: 760.084.-ft. Munkadíj 463.000.-ft. +ÁFA. összesen: 885.094.-ft. Munkadíj 
tartalmazza: cserép lebontását, lécezés bontását, bádogozás bontását, fóliázást, lécezést, 
cserepezést, bádogozást, ereszcsatornázást. Anyagköltség: tetőfólia, Bramac léc, deszka, 
Bramac Reviva téglavörös cserép, tartozékai, bádogozáshoz szükséges anyagokat. 
Véleménye szerint a felújítást el kell készíteni. Kérte a képviselők véleményét. 

Konkoly Norbert képviselő véleménye szerint el kell végezni az épület szigetelését is. 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a födémre lehet rátenni a szigetelő anyagot, 
ha lesz rá lehetőség a II. félévben. 

Tóth Zoltán képviselő  kérdezte, hogy nincs-e pályázati lehetőség? 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy figyeli a pályázati kiírásokat, de sajnos nem volt 
pályázat. A Leader kiírás között sem szerepelt a hivatal, vagy orvosi rendelő felújításának 
támogatása.  

Tóth Zoltán képviselő javasolta a felújítást elvégeztetni . 

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

78/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testület Önkormányzat tulajdonát 
képező Sáska, Rákóczi u.4.sz. alatt lévő  polgármesteri iroda, orvosi rendelő  
tetőszerkezetét felújítja.  

Képviselő-testület Szabó Tamás egyéni vállalkozó Nyirád, Sport u.5.sz. 
alatti lakos árajánlatát elfogadja, és megbízza a     kivitelezés elvégzésével.  

Felújítás összege: bruttó 885.094.-ft. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési vállalkozási 
szerződés aláírására.  

Felelős: Kovács Nándor polgármester 

Határidő: 2013.szeptember 30.  
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Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy nem-e lehetne pályázni térfigyelő kamera 
felszerelésére? 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy egy-egy frekventált helyre lehetne tenni, 
megnézik van-e pályázati lehetőség. 

Tóth Zoltán képviselő  javasolta azokat a gyerekeket beiskolázási támogatásban részesíteni, 
akik részére az önkormányzat nem adott valamilyen támogatást. Tapolcára járó tanulók 
bérletét megtérítik, javasolja, hogy Zalahalápi Iskolába járó tanulókat 4000.-ft-ban, 
középiskolásokat pedig 5000.-ft-ba részesítsék, jövedelem határtól függetlenül, iskola 
látogatási igazolás bemutatása után. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

79/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a bejelentett állandó   
lakóhellyel rendelkező -  Zalahalápi Csontváry Általános Iskolába járó -  
általános iskolai tanulókat 4000.-ft. támogatásban részesíti. 
A  középiskolások részére   5000.-ft. iskolakezdési támogatást biztosít   
- jövedelemhatártól függetlenül-. 
Kifizetés feltétele: iskolalátogatási igazolás bemutatása.   

A kifizetés a feltétel igazolása esetén készpénzben történik a Sáskai 
Polgármesteri Irodában. 

Felelős: Kovács Nándor polgármester  
              Takács Lászlóné jegyző 

Határidő. 2013. szeptember 30.  

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése, javaslata 
van tegye meg. 

Tóth Zoltán képviselő javasolta az építési törmelék lerakóhelyhez sorompót elhelyezni. 
Nagyon sok idegen a községbe szállítja a törmeléket.  

  Horváth Árpád alpolgármester javasolta az Ifjúság utcában a csatorna bekötéseket 
kijavítani, mivel le van süllyedve.  

  Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy egy sorompó elhelyezése 200 e ft-ba is 
kerül. Árajánlatot kér a közutasoktól az Ifjúság utca csatorna bekötésének felújítására.  

   Előző testületei ülésen foglalkoztak az árkok felújításával.  Felveszi a kapcsolatot olyan 
vállalkozóval, aki nagyobb teljesítményű géppel rendelkezik, és  kitisztítja az árkot és 
lehelyezik a gyűrűket.  Az Ifjúság utca lakóit fel kell szólítani, hogy az átereszeket tisztítsák 
ki.  

 
  Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy ki lesznek-e mérve a házhelyek? 
 
  Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy nem tervezi a kimérést, mivel annak a 

költsége kb. 80.000.-ft.  
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  Tájékoztatta a képviselőket, hogy pályázatot lehetett beadni összefogás napjának tartására, 

szüreti felvonulásra,  szeptember 29-i tűzgyújtással egybekötve, 150.000.-ft-ot lehetett 
igényelni. Nem nyújtották be a pályázatot, mivel nem egyértelmű, hogy milyen költségeket 
lehet elszámolni. 

 
   Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19,30 órakor bezárta. 
 
        
 
           k.m.f.t. 
 
 
 
                Kovács Nándor         Takács Lászlóné 
                 polgármester                jegyző  
  
    

 

 

  

 
  

 


	75/2013.(IX.9.)önkormányzati  h a t á r o z a t o t
	Felelős:  Kovács Nándor  Polgármester
	Határidő: 2013.szeptember 15.
	Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy megkereste a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület igazgatója és közölte, hogy azokban a tanulóknak a bérletét  fizetik, akik a körzet iskolájába járnak.
	Sáskáról 18 tanuló a Tapolcai általános iskolákba tanul. A KLIK. megvásárolja a bérleteket, melyet az önkormányzatnak kiszámláz. Megküldték erre vonatkozó megállapodást és kérték annak elfogadását, és aláírását. Egy tanuló éves bérlete 9500.-ft-ba ke...
	Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
	Tóth Zoltán képviselő javasolta a költség átvállalását, és megállapodás aláírását.
	Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
	76/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t
	Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Általános Iskolákba járó tanulók helyközi éves tanuló bérletének megvásárlásával megbízza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületét. Képviselő-testület felhatalmazza a polg...
	Felelős: Kovács Nándor polgármester
	Határidő: 2013. szeptember 30.
	Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képviselőket Tapolca Város Polgármesterének leveléről. A tapolcai iskolákba és óvodákba 2012/2013. tanévben közel 200 fő bejáró tanuló vette igénybe az iskolai étkeztetést. Sáskáról általános iskolákba 8 fő já...
	Szerződést kötöttek a Zalahalápi és Balatonedericsi Önkormányzattal is étkeztetés biztosítása céljából, ezért javasolta a megállapodás aláírását, és költségek vállalását.
	Tóth Zoltán képviselő kérdezte, hogy egyszeri étkeztetésről, vagy napköziről van szó, sok gyerek nem eszi meg az ételt.
	Konkoly Norbert képviselő elmondta, hogy szeptember 1-től kötelező a napközi. A tanulónak 16 óráig az iskolában kell  tartózkodnia. Csak akkor mehet el, ha a szülő azt írásban kéri. Javasolta az étkeztetési költség önkormányzatra eső részének átvállal...
	Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
	77/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t
	Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy  Tapolcai oktatási, nevelési intézményekben étkezést igénybe vevő sáskai gyermekek után – az igénybe vevők által fizetett térítési díjjal és a sáskai kedvezményes étkezte...
	Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, és számla kiegyenlítésére.
	Felelős: Kovács Nándor polgármester
	Határidő: 2013. szeptember 30. és folyamatos.
	Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képviselőket  a polgármesteri iroda felújítására  Szabó Tamás vállalkozó Nyirád, Sport u.5.sz. alatti lakos benyújtotta a  költségvetést. Az anyag költség: 760.084.-ft. Munkadíj 463.000.-ft. +ÁFA. összesen: 88...
	Konkoly Norbert képviselő véleménye szerint el kell végezni az épület szigetelését is.
	Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a födémre lehet rátenni a szigetelő anyagot, ha lesz rá lehetőség a II. félévben.
	Tóth Zoltán képviselő  kérdezte, hogy nincs-e pályázati lehetőség?
	Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy figyeli a pályázati kiírásokat, de sajnos nem volt pályázat. A Leader kiírás között sem szerepelt a hivatal, vagy orvosi rendelő felújításának támogatása.
	Tóth Zoltán képviselő javasolta a felújítást elvégeztetni .
	Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
	78/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t
	Sáska község Önkormányzata Képviselő-testület Önkormányzat tulajdonát képező Sáska, Rákóczi u.4.sz. alatt lévő  polgármesteri iroda, orvosi rendelő  tetőszerkezetét felújítja.
	Képviselő-testület Szabó Tamás egyéni vállalkozó Nyirád, Sport u.5.sz. alatti lakos árajánlatát elfogadja, és megbízza a     kivitelezés elvégzésével.
	Felújítás összege: bruttó 885.094.-ft.
	Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési vállalkozási szerződés aláírására.
	Felelős: Kovács Nándor polgármester
	Határidő: 2013.szeptember 30.
	Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy nem-e lehetne pályázni térfigyelő kamera felszerelésére?
	Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy egy-egy frekventált helyre lehetne tenni, megnézik van-e pályázati lehetőség.
	Tóth Zoltán képviselő  javasolta azokat a gyerekeket beiskolázási támogatásban részesíteni, akik részére az önkormányzat nem adott valamilyen támogatást. Tapolcára járó tanulók bérletét megtérítik, javasolja, hogy Zalahalápi Iskolába járó tanulókat 40...
	Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
	79/2013.(IX.9.)önkormányzati h a t á r o z a t o t
	Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a bejelentett állandó   lakóhellyel rendelkező -  Zalahalápi Csontváry Általános Iskolába járó -  általános iskolai tanulókat 4000.-ft. támogatásban részesíti.
	A  középiskolások részére   5000.-ft. iskolakezdési támogatást biztosít
	- jövedelemhatártól függetlenül-.
	Kifizetés feltétele: iskolalátogatási igazolás bemutatása.
	A kifizetés a feltétel igazolása esetén készpénzben történik a Sáskai Polgármesteri Irodában.
	Felelős: Kovács Nándor polgármester
	Takács Lászlóné jegyző
	Határidő. 2013. szeptember 30.
	Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése, javaslata van tegye meg.
	Tóth Zoltán képviselő javasolta az építési törmelék lerakóhelyhez sorompót elhelyezni. Nagyon sok idegen a községbe szállítja a törmeléket.
	Horváth Árpád alpolgármester javasolta az Ifjúság utcában a csatorna bekötéseket kijavítani, mivel le van süllyedve.
	Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy egy sorompó elhelyezése 200 e ft-ba is kerül. Árajánlatot kér a közutasoktól az Ifjúság utca csatorna bekötésének felújítására.
	Előző testületei ülésen foglalkoztak az árkok felújításával.  Felveszi a kapcsolatot olyan vállalkozóval, aki nagyobb teljesítményű géppel rendelkezik, és  kitisztítja az árkot és lehelyezik a gyűrűket.  Az Ifjúság utca lakóit fel kell szólítani, h...
	Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy ki lesznek-e mérve a házhelyek?
	Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy nem tervezi a kimérést, mivel annak a költsége kb. 80.000.-ft.
	Tájékoztatta a képviselőket, hogy pályázatot lehetett beadni összefogás napjának tartására, szüreti felvonulásra,  szeptember 29-i tűzgyújtással egybekötve, 150.000.-ft-ot lehetett igényelni. Nem nyújtották be a pályázatot, mivel nem egyértelmű, hog...
	Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19,30 órakor bezárta.
	k.m.f.t.
	Kovács Nándor         Takács Lászlóné
	polgármester                jegyző

