Jegyzôkönyv
Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. január 29.-én 17
órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi ülésén.
Jelen vannak:
Kettinger János polgármester
Kiss Sándorné képviselő
Makkos Dóra képviselő
Nagy Kornél képviselő
Gorgosilits Márta alpolgármester
ifj. Lenti István képviselő
Dombóvári Rita képviselő
Meghívottak a jelenléti ív alapján.
Tanácskozási joggal részt vesz dr. Muli Orsolya aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az ülést megnyitja.
Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Napirendi pont javaslatok:
1. Beszámoló a Fortuna Tekeclub 2013. évi munkájáról, a támogatási keret felhasználásáról
/előadó: Czafik Tamás/
2. Beszámoló a Győrladamér Sportegyesület 2013. évi munkájáról, a támogatási keret
felhasználásáról /előadó: Bakodi Péter/
3. Beszámoló a Polgárőrség 2013. évi munkájáról, a támogatási keret felhasználásáról /előadó:
Fazekas József/
4. Beszámoló a Római Katolikus Egyházközség Győrladaméron 2013. évi munkájáról, a
támogatási keret felhasználásáról /előadó: Takács Ferenc plébános/
5. Rendeletalkotás a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásáról
6. A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. A gyepmesteri szolgálat működtetése
8. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosításának elfogadása
9. A Pannon-Víz Zrt. megkötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása
10. Ügyvédi titoktartás alóli felmentés megadása a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Társulás számára
11. Helyi építési szabályzat módosítása
12. A Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2013. évi beszámolójának, és a 2014. évi
költségvetésének elfogadása
13. Egyebek
14. Kérdések, interpellációk

A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület (7 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.
3/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a napirendi pontot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. Beszámoló a Fortuna Tekeclub 2013. évi munkájáról, a támogatási keret felhasználásáról
/előadó: Czafik Tamás/
Czafik Tamás: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Aljegyző Asszony! Az írásbeli beszámolóm az
előterjesztés mellékletét képezi, ezt egészíteném ki néhány szóval. Az egyesület 2001-ben alakult,
helybeli versenyzőkkel. Legjobb eredményeink országos 4.,5. helyezés az utánpótlásban, illetve a
megyei I. osztályban 3. helyezés. A költségvetésünket őszi, tavaszi idényre tervezzük, a költségeink
az alábbiak: pályabérlések, nevezési díjak, versenyengedélyek, sportorvosi igazolások díjai.
Terveink között szerepel idén a versenypálya felújítása. Korábban és most is várjuk az iskolásokat,
akik megismerkedhetnek a teke sportággal! Köszönöm a támogatást, kérem, hogy amennyiben
módjuk van rá, a továbbiakban is szíveskedjenek támogatni egyesületünket!
Kettinger János polgármester: Köszönjük a beszámolót, kérem szavazzunk az elfogadásáról!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
4/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a Fortuna TC 2013. évi tevékenységéről és a Képviselő-testület által nyújtott támogatási
összeg felhasználásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Beszámoló a Győrladamér Sportegyesület 2013. évi munkájáról, a támogatási keret
felhasználásáról /előadó: Bakodi Péter/
Bakodi Péter: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, írásbeli beszámolónk az előterjesztés
mellékletét képezi, néhány gondolattal egészíteném ki, Böcskey Zsolt karate oktatóval és Szabó
Tibor fociedzővel közösen. Egyesületünk immár 3 szakosztállyal működik, a nyugdíjasaink a
természetjáró szakosztályba tartoznak, maga a karate szakosztály korábban a Győri Dózsa Se
szakosztályaként működött, innen került a ladaméri egyesületbe.
Böcskei Zsolt edző: A gyerekek kiemelkedő eredményeket értek el, melyet a jövőben is folytatni
kívánunk. A sok gyerek miatt idén két tábort szeretnénk nyáron tartani, ehhez kérem a Testület
támogatását!

2

Szabó Tibor foci edző: Mi is nagyon jó eredményeket értünk el, 6 korosztályunk van, összesen 49
gyerekkel, az U 14-esek a 2. helyen, az U16-os korosztály a 8.,9. helyen végzett. A fő gondunk az
utazás, ezt nehezen tudjuk megoldani, a falubusz kicsinek bizonyul, ezt kellene valahogy
megoldanunk.
Bakodi Péter: A beszámolót annyival egészíteném ki, hogy öltöző építés is szerepel a terveink
között, ez a Bozsik-programban sok pénzt hozna nekünk. Köszönöm a Testület eddigi támogatását,
az egyesület 2014. évre 4.000.000-Ft-ot kér!
Kettinger János polgármester: Köszönjük a beszámolót, további sikereket kívánunk az
egyesületnek, kérem szavazzunk az elfogadásáról!
Gorgosilits Márta alpolgármester: Bejelentem, hogy nem veszek részt a szavazásban, érintettségem
miatt.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal,
Gorgosilits Márta összeférhetetlensége miatt nem vesz részt a szavazásban) az alábbi határozatot
hozta:
5/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a Győrladaméri SE 2013. évi tevékenységéről és a Képviselő-testület által nyújtott
támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Győrladaméri Polgárőr Egyesület beszámolója (előadó: dr. Muli Orsolya Fazekas József
helyett)
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Az egyesületi elnök, Fazekas József nem tud részt venni az ülésen,
írásbeli beszámolót nyújtott be, az ebben foglaltak alapján az egyesület költségvetése 698 ezer
forint, ebből 300.000-Ft az önkormányzati támogatás, 200.000-Ft a megyei polgárőr egyesülettől
nyert összeg, továbbá az OPSZ 198 e. Ft-tal támogatta az egyesületet. Az Egyesület kiadásai pedig
601.000-Ft-ot tettek ki. Az éves célkitűzéseik között szerepel a fokozott közterületi jelenlét, a
besurranó tolvajok által elkövetett bűncselekmények megelőzése. Köszönik az Önkormányzat
támogatását, és bíznak a jövőbeni támogatásukban is!
Kettinger János polgármester: Köszönjük a beszámolót, kérem szavazzunk az elfogadásáról!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
6/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a Győrladaméri Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről és a Képviselő-testület
által nyújtott támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4. Beszámoló a Római Katolikus Egyházközség Győrladaméron 2013. évi munkájáról, a
támogatási keret felhasználásáról /előadó: Makkos Dóra Talács Ferenc plébános helyett /
Makkos Dóra képviselő: Takács Ferenc plébános úr az idő rövidsége miatt nem tudott eljönni,
elhoztam az írásbeli beszámolót, megkért, hogy tolmácsoljam, melynek eleget teszek. A beszámoló
szerint a Győrladaméri Római Katolikus Plébánia filiális rendszerben él, több plébániával együtt. A
központi plébánia fenntartása megközelítően 5 millió forintos költséget jelent a településeknek. A
2014. évben a templom sekrestyéjének, és harangtornyának bejárati ajtajainak cseréje van
betervezve, ehhez várják a támogatásokat. Köszönöm az Önkormányzat támogatását!
Kettinger János polgármester: Köszönjük a beszámolót, kérem szavazzunk az elfogadásáról!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
7/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a Győrladaméri Római Katolikus Plébánia 2013. évi tevékenységéről és a Képviselőtestület által nyújtott támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. Rendeletalkotás a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban
köztisztviselők illetménykiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásáról

foglalkoztatott

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A Testület által alkotott rendeletben
megállapítható illetménykiegészítésre vonatkozó szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdése tartalmazza.
A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők tavaly
részesültek ilyen irányú 10%-os illetménykiegészítésben, de a közszférában hosszú évek óta nem
volt illetményalap emelés, valamint a feladatok folyamatosan nőnek, és az államtól kapott
normatíva lehetővé teszi ezen juttatás nyújtását a munkatársak részére.
A fenti törvény 143. §-a alapján „ A kormánytisztviselőt az e törvény 131-142. §-a alapján
megillető illetmény kifizetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára történő
átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése
útján történik.
A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.
A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő
kifizetésének a költségét.
A bankszámla-hozzájárulás fizetésének lehetőségét, illetve a Képviselő-testületet e körben
megillető rendeletalkotási felhatalmazását a jogalkotó a közszolgálati tisztviselőket terhelő, a
bankszámla fenntartásához kapcsolódó költségek enyhítésére teremtette meg.
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 54. §-ának (3) bekezdésében
állapítja meg a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta
adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2014. évben legfeljebb 1000 forint.
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 226. § (7) bekezdés alapján „A képviselő-testület
hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla
hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és
mértékben nyújtható.”
A fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását!
Kettinger János polgármester: Kérem szavazzunk a rendelet elfogadásáról!
A Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal)
A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
illetménykiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásról szóló
1/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletet
megalkotta.

köztisztviselők

6. A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Az óvodai konyhát üzemeltető Rábakész Kft. térítési díj emelése iránti
kérelemmel fordult a Testület felé, az emelés 4%-os, március 1.-i hatállyal, a kérelem az
előterjesztés részét képezi.
Kettinger János polgármester: Kérem szavazzunk a rendelet elfogadásáról!
A Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal)
A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletet
megalkotta.
7. A gyepmesteri szolgálat működtetése
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
48/A. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a
kóbor állatok befogása. Illetve az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 19. § (1)-(2) bekezdése szerint az állati eredetű melléktermék - így különösen az
elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná
tételéről gondoskodni. Ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen, illetve az a
közterületen található, ez a kötelezettség a települési önkormányzatot terheli.
A kötelező önkormányzati feladatot a Xantus János Állatkert Nonprofit Kft-vel kívánjuk teljesíteni,
a megbízási díj mértéke 40.000-Ft + ÁFA, ezért kérem a határozati javaslatban foglaltak
elfogadását.
Kiss Sándorné képviselő: Mennyi ennek az éves díja?
Dr. Muli Orsolya aljegyző: 40.000-Ft+ÁFA havonta, ez magában foglalja a havi két kiszállást, és
az egyszeri, hívás alapján történő kiszállást.
Kiss Sándorné képviselő: Ezen felüli hívásoknál külön díjat számolnak fel?
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Dr. Muli Orsolya aljegyző: Igen.
Kettinger János polgármester: Elég magas a megbízási díja.
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Sajnos igen, de ez kötelező önkormányzati feladat, melyet el kell
látnunk.
Kettinger János polgármester: Állítom, hogy a többi település sem kötött ilyen szerződést.
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Az lehetséges, de bennünket ez nem mentesít a felelősség alól.
Kettinger János polgármester: Az a javaslatom, hogy a költségvetés tervezésekor, illetve az
elfogadáskor térjünk vissza a témára.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
8/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyepmesteri szolgáltatás ellátását
biztosító szerződésről való döntést a 2014. évi költségvetés összeállításáig elhalasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. febr. 5.
8. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosításának elfogadása
Kettinger János polgármester: A kistérségi társulás módosítása az előterjesztés részét képezi,
amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem szavazzunk!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
9/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9. A Pannon-Víz Zrt. megkötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása
Kettinger János polgármester: A szerződés a Testületnek kiküldésre került, a módosítás az, hogy a
szolgáltató a szennyvizet köteles elszállítani a kunszigeti telepre. Amennyiben kérdés, észrevétel
nincs, kérem szavazzunk!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal)
az alábbi határozatot hozta:
10/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat
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Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződést köt a
PANNON-VÍZ Zrt. (cím: 9025 Győr, Országút u. 4.), mint kizárólagosan jogosult
közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről
és ellenőrzéséről. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosításának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. Ügyvédi titoktartás alóli felmentés megadása:
Dr. Muli Orsolya aljegyző: A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól
érkezett egy megkeresés, amelyben kérik, hogy a Testület oldja fel dr. Pónya Zoltán ügyvédet az
ügyvédi titoktartás alól, a Győri Járásbíróság előtt folyamatban lévő ügyben, melyet a Társulás
indított az önrészt be nem fizető tagok ellen.
Kettinger János polgármester: Kérem szavazzunk!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
11/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri
Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és
Kisbabot Községek Önkormányzata ellen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perben) az eljáró bíró
tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól
az eljáró ügyvéd részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. január 31. (a határozat megküldésére a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás részére)
11. A helyi építési szabályzat módosítása:
Dr. Muli Orsolya aljegyző: A korábbi testületi üléseken elfogadásra került a tetősík eltörlése és az
építménymagasság emelése, ennek a megbízási díja 406.000-Ft+ÁFA. Ennek elfogadását kérem a
Testülettől!
Kettinger János polgármester: Azt is megbeszéltem a Németh Gyulával, hogy az 1 telek 1 ház
módosítást is átvezetik a helyi építési szabályzaton, amennyiben ezt a Testület elfogadja. Többször
szóba került a többlakásos telkek problémája, ennek kiküszöbölésére lenne megfelelő megoldás az
1 telek, 1 ház módosítás elfogadása!
Kérem határozzunk erről a két határozati javaslatról!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
12/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat
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Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat
módosításához szükséges eljárás lefolytatával a Talent-Plan Kft.-t megbízza. A tervezési szerződés
összege 406.000-Ft+ÁFA, mely a költségvetésbe betervezésre kerül. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
13/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza helyi építési szabályzat
módosítását akként, hogy 1 telekre 1 ház épüljön. Az eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a
Talent-Plan Kft.-t megbízza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12. A Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2013. évi beszámolójának, és a 2014. évi
költségvetésének elfogadása
Kettinger János polgármester: Elfogadta a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás a 2013. évi
költségvetési beszámolót, és a 2014. évi költségvetést, melyet mellékelten a Testület elé terjesztek.
Kérem az elfogadásukat!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
14/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás
2013. évi költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
15/2014. (I. 29.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás
2014. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13. Egyebek
Mátyás király utcai közvilágítás bővítése
Kettinger János polgármester: A Vill-kor Kft.-től kaptuk meg december végén a számlát, amely a
Mátyás király utcában a közvilágítás bővítésének (2 lámpatest elhelyezése) költségét tartalmazza,
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amelynek összege 174.596-Ft+ÁFA. A lámpatestek felhelyezésre kerültek a kandelláberekre. Az
átutalás december végén megtörtént, ennek utólagos elfogadását kérem a Testülettől!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
Határozat

16/2014. (I. 29.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladamér, Mátyás király
utcában elvégzett közvilágítás bővítésének ellenértékét, azaz 174.596-Ft+ÁFA összeg átutalását a
VILL-KOR Kft. részére utólagosan jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme:
Kettinger János polgármester: Érkezett hozzám egy megkeresés az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány részéről, amelyben támogatásunkat kérik, életmentő műszer beszerzésére. Közben
beszéltem a helyi vezetővel, ők azt kérték, hogy az Életmentők a győriekért Alapítvány részére
utaljuk, mert ha az országos szervezetnek adakozunk, az a megyébe nem jut el. Kérem a Testületet,
hogy egy méltányos összeget állapítsunk meg.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
Határozat

17/2014. (I. 29.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Életmentők a győriekért
Alapítvány részére 50.000-Ft-ot átutal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kettinger János polgármester: A költségvetésünk összeállítása folyamatban van, ezzel kapcsolatban
jelezném a Testületnek, hogy a Baumeister utca aszfaltozása kb. 7.000.000-Ft, ezt betervezzük a
költségvetésbe, a Gábor Szabolcs telkei előtti tereprendezés pedig megközelítőleg 500.000-Ft. Az
iskolánk, óvodánk előtti aszfaltozásra is kérünk árajánlatokat, véleményem szerint ezt is tervezzük
be.
Dombóvári Rita képviselő:Nekem lenne egy észrevételem, a padcserét is tervezzük be. Nagyon
rossz állapotban vannak a padjaink, és kevés is, nem lesz a gyereknek pad.
Kettinger János polgármester: Álláspontom szerint a KLIK-től kellene beszerezni a padokat, ez
nem önkormányzati feladat.
A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, interpelláció nem volt, ezért a polgármester az ülést 19
órakor berekesztette.
Kmf.
Kettinger János
polgármester

Kató Mária
jegyző
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