Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 14/2010. (XI.16.) számú jegyzőkönyve
14/2010.

Jegyzőkönyv
Ikrény Község Képviselő-testületének 2010. november 16-án (kedd) 18.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Németh Tamás polgármester
Ferenczy Tamás képviselő
Fodor Ildikó képviselő
Tóth Ildikó képviselő
Csáki István képviselő

Tanácskozási joggal:
6. Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van, így a képviselő-testület
határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Pallang Attila alpolgármester Lőrincz Illés képviselő az ülésre később érkezik.
Németh Tamás: jegyzőkönyv hitelesítőknek Csáki Istvánt és Fodor Ildikót javaslom.
Javaslatát a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
Németh Tamás: a napirendben annyi változás lenne, hogy a zárt ülés keretében 5-ös
napirendi pontot vegyük előre a meghívott vendégre való tekintettel, a többi napirendet a
leírtaknak megfelelően tárgyaljuk.
Napirend:
1. Fénymásoló vásárlása, bérlése
Előadó: Lőrincz Illés képviselő
2. Az óvoda előtti parkoló építésének támogatása
Előadó: Pallang Attila alpolgármester
3.

Kérelem a Sportegyesület részéről támogatásként elnyert összeg előfinanszírozására
Előadó: Ferenczy Tamás képviselő, pénzügyi és vagyonkezelő bizottság elnöke

4. Falukarácsony programjának előkészítése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Zárt ülés napirendi pontjai:
5./ Ügyvédi munkadíj teljesítésének elbírálása
Előadó: Ferenczy Tamás bizottsági elnök Meghívottak: Dr. Görbe László, Gergó
András
6./ Az ikrényi közutak téli úttisztításának feladatellátására megbízás a jelentkező
vállalkozások közül.
Előadó: Ferenczy Tamás bizottsági elnök
7./ Beszámoló az Ikrényi Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Kft. ügyvezetői
jogviszonyának megszűnéséről, az új ügyvezető kinevezéséről. Munkaköri leírásának
ismertetése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
N a p i r e n d tárgyalása
1./ Fénymásoló vásárlása, bérlése.
Előadó: Lőrincz Illés képviselő
Németh Tamás polgármester: Lőrincz Illés képviselő nincs itt az ülésen, ezért helyette én
ismertetem a napirendi pontot. A pénzügyi bizottság tárgyalta, hogy melyik gép mellett
döntöttünk. Átadom a szót Ferenczy Tamás képviselő úrnak.
Ferenczy Tamás képviselő: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérdést és a Konica
Minolta fénymásoló gép lizingelése mellett döntött és ezt javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások
Németh Tamás polgármester: Három éven keresztül 12200 forint + áfa bérleti díjat
fizetünk havonta és a harmadik év után egy havi díj ellenértéke után miénk lesz a gép. A gép
2,80 Ft + áfáért fénymásol és a karbantartást ugyanezen cég végzi havi 2000 forint kiszállási
díjért. Nagyon kedvező ajánlat. A gépet még nem vásároltuk meg, csak idehozták
próbaüzemre.
Komjáti János körjegyző: Ez egy nagyon jó lépés a körjegyzőségi technika
összehangolására. Most mindegyik településen ilyen gép van. A szolgáltatóval pedig nagyon
kedvező üzemeltetési szerződést tudunk kötni. Támogatja a rendszerbe-állítást.
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Németh Tamás polgármester: Több kérdés hozzászólás nem volt, így Ikrény község
önkormányzat képviselő – testülete a Konica Minolta típusú fénymásoló gép bérlése mellett
döntött 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a javaslatot elfogadta.
81/2010. (XI.16.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, dönt
egy Konica-Minolta fénymásoló-nyomtató –szekennelő gép
lizingeléséről az előterjesztett feltételekkel a körjegyzőség
ikrényi kirendeltségére a következő ütemezéssel
1. ki kell építeni a számítógépes csatlakozásokat a gép
helyéig.
2. elfogadva a szállító felajánlását élni kell próba
lehetőségével.
3. A próba lejárta után kell a lízing-szerződést megkötni
A tranzakció anyagi fedezete az éves költségvetési rendelet
fejlesztési tartalék előirányzata.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Pallang Attila alpolgármester az ülésre megérkezett, így a képviselőtestület létszáma 6 főre
emelkedett.
2./ Az óvoda előtti parkoló építésének támogatása.
Előadó: Pallang Attila alpolgármester
Pallang Attila alpolgármester: az óvoda előtti 37 m hosszúságú, korábban lefedetlen
árokszakasz parkolóvá történő alakítása ügyében indult egy folyamat. A tavasz folyamán a
szülői munkaközösség kezdeményezésére, ebben, mint tag annak idején is részt vettem
Miután a közútkezelő tulajdonában és jóváhagyásával lehet munkát végezni. Megtörtént egy
tervezés ezt a Regioplan Kft. végezte el térítésmentesen. Ez az anyag beadására került a
közútkezelőhöz ott elfogadták, október határozattal kivitelezés Elkezdhető a munka. A
munkálatok 11.13-al megkezdődtek jelen pillanatban lefedésre kerül a 37 m2-es szakasz, a
beépíthető anyag egy áfás számla formájában elérhető az önkormányzatnál. Holnap leadom
ezt a számlát, az összeg 193.000 forint. a pénzügyi bizottság 200.000 forintot szavazott meg
a parkoló építésre, a többi szülői és vállalkozói felajánlással került fedezésre. Jelen
pillanatban a 100 %-os összeg nem áll rendelkezésre. A kivitelezés teljes összege 500 ezer
forint körül lesz. A befejezés dátuma 2010. 11.19-20. szombat, vasárnapi nap fog
megtörténni. A parkoló kiépítésére azért volt szükség, mert a Széchenyi utca ezen szakasza
nem rendelkezett parkolásra alkalmas útszegéllyel. Reggelente eléggé veszélyes volt a
kiszállás az árok felé. Téli időszakban is veszélyes volt, forgalmi akadályt képezett. Ezért
fordultam a pénzügyi bizottsághoz, hogy a 200 ezer forintos anyaghányadot támogassa.
Előttem van egy kalkuláció, itt az összes tétel, ami előfordul tételesen méterre és
darabszámra, elérhető, azt rendelkezésre bocsátom a képviselő testületnek Ezt a munkát a
szülői munkaközösség rendezi, végezteti.
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Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Ferenczy Tamás bizottsági elnök: a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a testületnek
elfogadásra javasolja a támogatást.
Komjáti János körjegyző: nem ez fog megjelenni az önkormányzatnál, hanem a befizetések
megtörténnek a szülőktől, azután a teljes összeg kerülne kifizetésre és így kerül aktiválásra.
Pallang Attila alpolgármester: az én információm anyagra vonatkozó részre kért
támogatás, a többi az óvoda szülői munkaközössége által történik. A 200 ezer forintról készül
számla.
Németh Tamás polgármester: Az előterjesztéshez kérdés és több hozzászólás nem volt.
Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete támogatja 200 ezer forinttal az óvoda előtti
megállóhely (parkoló) építését, az óvodai szülői szervezeten keresztül. 6 igen, 0 tartózkodás
és 0 nem szavazattal a javaslatot elfogadta.
82/2010. (XI.16.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint támogatást nyújt az
Óvodai
Szülői
Munkaközösség
részére,
a
kezdeményezésükre és közreműködésükkel megvalósuló
óvoda
előtti
megállóhely
kialakítása
költségeihez az éves költségvetési rendeletében tervezett
működési tartalék terhére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2010. november 30.

3./ Kérelem a sportegyesület részéről támogatásként elnyert összeg előfinanszírozására.
Előadó: Ferenczy Tamás bizottsági elnök
Ferenczy Tamás bizottsági elnök: könnyű helyzetben vagyok, mert mindenki itt volt,
amikor erről beszéltünk. A nemzeti utánpótlás nevelőintézet Sport 21 programban az Ikrény
SE-n keresztül tudjuk megkapni az ellátást. Ez az összeg versenyeztetésre, terembérletre szól
és utófinanszírozásos. Mivel sem az iskolának, sem az Ikrény SE-nek nincs ennyi összeg a
számláján, ezért kértem, hogy a képviselő testület támogassa ezt a határozatot. Jövő április
körül fog a pénz megérkezni és akkor tudjuk visszaadni. Illetve olyan konstrukciót javasolt a
pénzügyi bizottság, hogy ez az összeg átutalásra kerül az Ikrény SE-nek és onnét kerül
felhasználásra és a jövő évi támogatás ennyivel kevesebb lesz. Viszont a nemzeti utánpótlás
nevelő intézettől megérkezik a támogatás akkor ez az összeg számláján marad az Ikrény SEnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Németh Tamás polgármester: az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, így
Ikrény község önkormányzat képviselő–testülete a sportegyesület részéről támogatásként
elnyert összeg előfinanszírozását elfogadja. 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
elfogadta.
83/2010. (XI.16.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Megelőlegezi az Ikrényi Sportkör pályázaton elnyert
támogatását 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint
nagyságig, oly módon, hogy az összeget haladéktalanul
átutalja az egyesület számlájára, majd ezen összeggel az
egyesület 2011. évi támogatását csökkenti. /A pályázat
utófinanszírozott, tehát elszámolás után 2011 évben az az
egyesület rendelkezésére áll /az éves költségvetési
rendeletében tervezett működési tartalék terhére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Lőrincz Illés képviselő az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 7 fő települési
képviselővel folytatja munkáját
4./ Falukarácsony programjának előkészítése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: megtörtént a családok felérése. Az iskolában 8 osztályig
szoktunk csomagot adni. Leszűrni a gyerekeket 0-14 éves korig szoktuk, 320 gyerek körül
van, a családok száma pedig 210 körüli. Ez alapján 240 db naptár kerül megrendelésre.
Maradjon egy kevés ajándékozásra is.
Pallang Attila alpolgármester: a mai nap folyamán történt felkérés, holnapra megjönnek a
részletek és utána továbbítom a polgármester úrnak. A naptár árajánlatot holnap megkapom.
580 Ft + áfa, úgynevezett speditőr naptárról van szó, melynek felső kb. 20 cm-es szakaszán
ikrényi fotók kerülnének elhelyezésre Ikrény felirattal. Ennek a variációit a szállító cég
rendelkezésre bocsátja és ezt követően történik a kivitelezés. Azt kérték, hogy holnap a meg
kellene rendelni, mert csak így tudják vállalni, hogy karácsonyig megérkezzenek. Általam
ismert beszállító cég, mi már megtettük korábban a kiválasztást és tavalyi évben is
alkalmaztuk.
Németh Tamás polgármester: a többi feladatról, hogy ki, mit kell, hogy végezzen Attila
majd légy szíves adj tájékoztatást. Tárgyalásokat kezdtünk a falu díszkivilágításával
kapcsolatban, talán meg tudjuk oldani, hogy ne kerüljön költségbe és a falukarácsonyfát is
feldíszítik, megvan, hogy honnét hozzuk a fát. Beszéltem az Inicia Zrt. ügyintézőjével
Marton Vilmossal és hoznak darut, hogy a fenyőfát bele tudják emelni a tartóba.
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Az áramellátással kapcsolatban még lesznek feladatok mert ez a hosszabbítós megoldás elég
veszélyes. Tehát az előkészületek jól haladnak. Ez csak egy tájékoztatás volt részetekre.
A falukarácsonyról, annak szervezéséi feladatairól szóló polgármesteri tájékoztatást a
testület elfogadta.
Bejelentések, interpellációk:
Vízelvezetés:
Ferenczy Tamás képviselő: beszéltem egy választópolgárral, választási ígéret volt a falu
vezetése köré tanácsadói testület. Kérdezhetném, hogy állunk ebben? Vannak olyan részek,
amelyek le vannak fedve, megvan kit szeretnénk javasolni. Más részeken még folyamatban
vannak a dolgok. Az illető azt javasolta, hogy a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan
vegyük fel a kapcsolatot, mert szerinte az nem úgy van, hogy erdőbe kivezetjük a vizet. Mert
az erdő tulajdonosa minket perelhet ezért, ha oda folyatjuk a vizet és kár éri. Meg kell keresni
a vízügyet vízelvezetési tervvel kapcsolatban.
Németh Tamás polgármester: a kapcsolatot felvettem az mind az erdészettel, mióta létezik
Ikrény az a rész, ahol folyik a víz ott víz volt. Magyarországon az árokrendszert beszántották.
Létezett vízelvezető árokrendszer, komoly történelmi hagyománya volt. Ezért van ennyi
belvíz. Ahhoz, hogy ez megoldást nyerjen, hatalmas összegre lenne szükségünk, ami az
önkormányzatnak sem most, sem később nem áll rendelkezésére, ha nem lesz olyan pályázat,
akkor önerőből nem tudjuk megoldani. Beszéltem az erdésszel és a falubeliekkel, hogy a
legmélyebb pont ez, a víz elvezetése majdnem lehetetlen feladat, ezek a természeti
adottságaink. Annyit tudunk csinálni, hogy elvezetjük a felszíni csapadékvizet. A József
Attila utcában talajvíz van. Az a talajvíz megjelenik akkor is, ha mi nem engedjük oda a
vizet.
Pallang Attila alpolgármester: van rá lehetőség, hogy az erdőtulajdonostól kérjünk
hozzájárulást? Hogy tudomásul veszi, hogy a víz eddig is odafolyt és ezek után is oda fog
folyni.
Német Tamás polgármester: fel kell mérnünk a József Attila utcát, meg kell nézni az
átereszeket, hogy hogyan működnek. Ígéretet kaptam, hogy egy héten belül jövő héten egy
WOMA géppel átmossuk az átereszeket. Az is lehet, hogy az áteresz, ami a József Attila utca
végén van, visszafelé lejt. Semmit nem tudunk elérni, mert tele van iszappal. Az sem tudjuk,
hogy a csarnok parkolója alatt lévő gyűjtő milyen állapotban van, oda folyik a Vasútsor felől
is a víz. Egy magas nyomású tisztító berendezéssel próbáljuk megoldani és meglátjuk. A
másik oldalán is ki kellene mosatni, de átemelő nélkül megoldhatatlan gravitációs módon
nem tudjuk megoldani a Petőfi, Ady Endre utca víz bevezetését a József Attila utcába. Az
átemelő nem két forint. Figyeljük a pályázatokat, lesznek pályázatok csapadékvíz elvezetésre.
Megpróbálunk lehetőséget találni, akkor is csak a felszíni vizet tudjuk levezetni. Elhibázott
építészeti dolog volt, hogy engedtek pincét építeni. Pl. az Arany János utcában már nincs egy
pince sincs, de feljebb van egy méterrel. Nekem is van víz a pincémben.
Ferenczy Tamás képviselő: történt egy megkeresés és tolmácsoltam. Elfogadom a választ, a
cél az, hogy megoldjuk.
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Útakadályok:
Pallang Attila polgármester: lakossági megkeresés érkezett hozzám, hogy a Győri úton
betérő vendéglő előtti sarkon a bejárat mellett betontömbök találhatók vasdarabok állnak ki
belőle, mindez a padkaszakaszon veszélyes. Sötétben, ha valaki nem látja és lehúzódik
autósra is kerékpárosra is veszélyes.
Németh Tamás polgármester: ugyanez a probléma felmerült a faluban több helyen.
Érdemes lesz egyszer végigkocsikáznunk. Sport utcában is van hasonló. Tudom, mit
szeretnének ezzel a lakók, de rendkívül baleset veszélyes.
Pallang Attila alpolgármester: amiről én beszélek ez egy korlátnak a lebetonozott csöve.
árom-négy napja van ott.
Nyugdijas-klub
NémethTamás polgármester: tájékoztatlak benneteket a nyugdíjas klub helyzetéről. Ma
beszéltem egy aktív nyugdíjassal, 2010.11.26-án délután 16 órakor nyugdíjas szervezetet
meghívjuk. A jövő hét elején kitesszük a plakátokat. A Sárga lóban lesz az ülés. Pár dolgot
szeretnénk megbeszélni, pl. hogy válasszanak egy elnökségi tagságot, de ne egy elnök
legyen, hanem 3-an lennének benne. Meghatározzák a tevékenységüket, mit szeretnének
csinálni. Nagyon aktívak, sok mindenben részt vennének. A klubhelyiséggel kapcsolatban
nem forrt ki a dolog. Többféle lehetőség van. Vizsgáljuk a családi napközi kérdését is. Ezért
a civilház lehet, hogy nem jöhet szóba. De akár a könyvtárba akár a csarnokban is nyugodtan
összejöhetnek heti egy-két alkalommal kulturált körülmények között.
Templom-díszvilágítás
Németh Tamás polgármester: A templommal kapcsolatosan volt egy megkeresés. Sok a
templom áramszámlája. Annyit tudunk tenni, hogy szólunk egy villanyszerelőnek, hogy a
templom órája lesz csak világítva mondjuk éjféltől vagy 11-től. 5 db 250 W-os fényszóró
működik rajta, ez havi 15 ezer forintos áramszámlát jelent és a plébános úr úgy gondolja,
hogy ez sok. Tényleg nem kevés.
Sportcsarnok, garanciális felülvizsgálata
Komjáti János körjegyző: Ez az ülés nem volt tervezett a következő tervezett ülés jövő
kedden lesz. Két fő témája lesz ¾-ed éves gazdálkodásról szóló illetve a következő évi
koncepció elkészítése. Amiről nem biztos, hogy most kell beszélni, ha olyan állapotban van,
akkor azt gondolom, hogy kellene, nem tudom alpolgármester úr mennyire készült el a
sportcsarnok garanciális, egyéb munkáihoz kapcsolódó anyagával.
Pallang Attila alpolgármester: Jövő héten lehet, most nem.
Komjáti János körjegyző: jó, akkor úgy készüljünk, mert jól látható, hogy van néhány
olyan ügy, ami nyitva marad, de jó lenne befejezni olyan ügyeket, amit be lehet, a kivitelezés
miatt is, másrészt el kellene számolni a felszámoló biztos felé, hogy mit csináltunk, abból a
pénzből a műszaki dokumentációt oda kellene csatolni. A következő testületi ülésre akkor ezt
betervezzük.
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Ikrény-Börcs összekötő út
Komjáti János körjegyző: Nem tudom, mennyire érinti ez Ikrényt. Mindenki ismeri, hogy
van egy összekötőút Börcs-Ikrény között. Aki arra járt, tudja hogy az milyen.
Meglepetésemre ikrényi vállalkozásoktól kapok jelzéseket ezzel kapcsolatban, hogy valamit
próbáljunk elkövetni, mert óriási kilométer többletet jelent Abda Öttevény vonalban átmenni.
Közigazgatásilag Rábapatonához tartozik Feltehetően Rábapatonát érdekli legkevésbé, hogy
mi legyen. El kellene gondolkodnunk azon, hogy mit tegyünk, közösen nem közösen,
egyáltalán gondolkodjunk el rajta. Azon az úton különösen közlekedni nem lehet.
Németh Tamás polgármester: Addig nem fogunk tudni tenni semmit, még egy vödör
murvát sem odahordani, amíg a vállalkozók oda fizetik az iparűzési adójukat, szétgyúrják a
traktoraikkal.
A nagy gépek menjenek a mezőgazdasági utakon, nyilván e felé fogunk nyitni Rábapatona
felé. Ez a Rába híd azért épült meg, mert Ikrényt is be akarjuk kapcsolni egy biciklis
útvonalba. Végül is ez a pályázat erről szól. Most azon az úton már biciklivel sem lehet
menni.
Komjáti János körjegyző: Végül is ahol a legjobban szét van gyúrva az út, az az erdősáv.
Ha annyira sikerülne megnyitni, hogy ki tudjon száradni, sokat jelentene. Nem tudom a
tulajdonjoga hogy van az erdőnek. Nem tudom, hozzá lehet-e nyúlni. A legrosszabb, amikor
esik az eső és akkor a víz ott marad.
Németh Tamás polgármester: Mondhatnánk azt, hogy 3,5 t max. tömegű jármű hajthatna rá
az útra. Nagyon sok ikrényinek fontos az az út. Több százat fel tudok sorolni és ugyanennyi
börcsinek. Most is mentem rajta, az volt a baj, hogy kb. 4 cm sár volt, amit traktorok vittek
fel rá. Afelé kell elmozdulni, hogy beszéljünk az ottani mezőgazdasági vállalkozókkal.
Komjáti János körjegyző: az a lényeg, hogy mindenképp kell vele foglalkozni.
Rendezési tervekről
Komjáti János körjegyző: A jövő feladata, de kapcsolódik az elhangzottakhoz. Jövőre
mindenképp foglalkozni kell vele. Ikrény alap rendezési terve a legelsők között készült és a
10 éves kihordási ideje lejárt. Ami pénzbe kerül, de feltehetően lesz rá pályázat. Ennek a
jelenleg hatályosnak van vízelvezetési fejezete is A település adottságai nem teszik azt
lehetővé, hogy komplett vízelvezetési terv készüljön. Valóban súlyos milliókba kerülne.
Ennek a rendezési tervnek tanulmányterv lehetne része. Pillanatnyilag azt tartalmazza ez a
rendezési terv, hogy a település vízelvezetésére a József Attila utca szolgál, a József Attila
utcában nem lehet egyetlen árkot sem betemetni, mert a vízelfolyást gátolja. Foglalkozik
vele, nem túl kidolgozott formában. Ennek a települési rendezési tervnek része, hogy egy
vízelvezetési tanulmánytervet tartalmazzon.
A továbbiakban még a telekkialakítás helyzete, amivel mindenképpen foglalkozni kellene.

Turisztikai fejlesztési lehetőségek
Németh Tamás polgármester: 15-én Rábapatonán voltam az Alsó Rábamenti
Faluszövetségnek az ülésén. Ennek 6 település a tagja, most csatlakozott Rábaszentmiklós és
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Mórichida, Patona és Koroncó. Arról szól, hogy ők a Rába partján turisztikai célt
szolgálnának, kitesznek a kikötő helyekre táblákat ezzel hirdetik a falujukban található
látványosságokat. Ikrényhez is csinálnánk táblát, csak még nem tudjuk hova tegyük ki. Terep
bejárásra lesz szükség a Rába-parton.
Pallang Attila alpolgármester: polgármester úrnak jeleztem, Ikrénynél van egy lehetséges
kikötési pont a Rába zsilipnél ez a legrövidebb szakasz, ami mentén a faluba be lehet jutni. A
tábla elhelyezéséről gondolom, hogy a vízügyhöz tartozik, hogy ki lehet-e tenni táblát vagy fa
stégszerűséget esetleg.
Németh Tamás polgármester: azt tervezi a faluszövetség, hogy veszünk egy pár kajakot
kenut, meg hozzá megfelelő utánfutót. Ezt a rendszert próbáljuk kidolgozni. Mi helyzetileg
nem vagyunk olyan jók, mint Rábapatona, de ettől függetlenül próbáljuk meg kihasználni ezt
a lehetőséget is. 20 forintos tagdíjat kell befizetnünk lakosonként Ikrény részéről, ez 2009-es
évre szólt. 2010-re meg majd meglátjuk. Ennyi volt a tájékoztatás, február végén megint lesz
egy ülés ezzel kapcsolatban.

Karácsonyi ajándékvásárlás az óvodában
Komjáti János körjegyző: igaz, hogy a pénzügyi bizottság a címzett, de azért felolvasom a
Napsugár Óvoda kérelmét.
Németh Tamás polgármester: Javasolom, hogy ezt a kérést a következő testületi ülésen
tárgyaljuk. Jövő hét kedden, megnézem hogy hogyan működött idáig. Szokott az óvoda
külön játékokat vásárolni. Hogyan szokott történni az elosztás?
Ferenczy Tamás képviselő: az oktatási intézmények szoktak az 1 %-ból és a néhány tízezer
forintból játékparkot frissíteni.

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és a nyilvános
ülést 18 óra 45 perckor bezárja.

K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Csáki István
képviselő

Fodor Ildikó
képviselő
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