JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 16 órai
kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Török Tiborné
Pavelka Béla
Éhl Fülöp
Király Lászlóné
Kurjancsek Zoltán
Laczóné Hardi Márta
Bakai Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Turcsek Éva
Sótonyi Györgyné

jegyző
pénzügyi főmunkatárs
szociális ügyintéző

Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van.
Az ülés határozatképes, melyet megnyit.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra teszi fel a javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
12/2015 (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
február hó 26. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
rendeletének megalkotására
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés a szociális juttatások rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. Előterjesztés a Hetesi Lakóparkban önkormányzati tulajdonú telkek
értékesítésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
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4. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata és a KIK által fenntartott Hetesi
Sommsich Imre Általános Iskola közötti együttműködési megállapodás
jóváhagyására
Előadó: Török Tiborné polgármester
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő : Értelem szerint
1.)

Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának
rendeletének megalkotására
Előadó: Török Tiborné polgármester

2015.

évi

költségvetési

Török Tiborné polgármester:
A képviselő-testület a 2015. február 13-án tartott ülésén a 9/2015. (III. 12.) sz. határozatával
Hetes Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 299.855 e Ft bevételi és 299.855 e
Ft kiadási főösszeggel jóváhagyta.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha a
költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig
nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad,
hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeket folytatólagosan
beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.
A költségvetési rendelet-tervezetet a képviselők már a február 13-i ülést megelőzően
megkapták, mely részletesen tartalmazta az önkormányzat bevételeit és kiadásait. A
képviselő-testület a törvényben foglalt kötelezettségének tesz eleget a a költségvetési rendelet
elfogadásával, mely az adott évre vonatkozóan meghatározza az önkormányzat működését és
a lehetőségeket.
A közfoglalkoztatottak számát még pontosan nem tudjuk, beadtuk ugyan a kérelmet, azonban
a jóváhagyásra a Munkaügyi Központ részéről még nem került sor. Többen jönnek hozzám az
idősebbek közül, akiknek csak 1-2 év van vissza a nyugdíjkorhatár betöltéséhez, hogy vegyük
be őket a közfoglalkoztatási programba. Ez rendkívül nehéz döntés, mivel sokan teljesen
alkalmatlanok az érdemi munkavégzésre, és gyakran kárt okoznak az önkormányzat
tulajdonában lévő munkaeszközökben, amelyeknek tetemes a javítási költsége. Bízom benne,
hogy az idén lesznek pályázati lehetőségek, amelyekre sikeresen tudunk pályázni és ezáltal a
településünk fejlődhet. Ennek érdekében minden érintettel tárgyalni fogok és a már meglévő
pályázati anyagunkat továbbítani fogom a Somogy Megyei Önkormányzat részére is. A
költségvetésben még kérdéses, hogy a Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ részére mennyi
pénzt kell átadni, mivel elszámolást nem kaptunk tőlük, és így az idei évre vonatkozó
átadandó pénzt is csak hozzávetőlegesen lehettet meghatározni a költségvetésben. Így
rendkívül nehéz tervezni a költségvetést. Az intézményeink működéséhez nagyban hozzá kell
járulni, mivel a feladatalapú támogatás nem elegendő a teljes működés lefinanszírozására. A
gyermekétkeztetéshez a források csak részben állnak rendelkezésre, a megnövekedett
személyi bérek egyrészről a kötelező bérminimum, valamint az óvoda esetében a pedagógus
bérek jelentősen növelik a kiadásainkat, melyhez a forrás csak részben biztosított.
A korábbi hulladékgazdálkodási szerződés véleménye szerint el lett kapkodva, mivel a
kaposmérői hulladéklerakóbó a lerakási díj csak kis arányban folyt be, mert Kaposvár nem
volt hajlandó a lerakóba szemetet beszállítani immár 2 éve. A koncessziós díjból jelentős
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bevétele származhatott volna az önkormányzatnak, ami ezáltal elmaradt. Remélem, hogy az
állam a közműholding létrehozásával átveszi ezt a hulladéklerakót és akkor ténylegesen
bevételhez is juthatunk.
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
A korábbi testületi ülésen már tárgyalta a képviselő-testület első körben a költségvetést,
melyet egyhangúlag elfogadott. Azóta a költségvetésben változás nem történt, így támogatom
a költségvetés elfogadását.
Török Tiborné polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 27.) rendelete a
Hetes Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
2.)

Előterjesztés a szociális juttatások rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Felkérem a Jegyző Urat a rendelete-tervezet ismertetésére.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A jelenleg hatályos rendelet 2013. december 31-én lépett hatályba, és bevezette az
önkormányzati segély fogalmát. Összesen egy év két hónapig volt hatályban, mert a
jogszabályi környezet újabb módosítása következtében megint új rendeletet kell alkotnia a
testületeknek. Ez a rendelet bevezeti a települési támogatás fogalmát. Két csoportra
oszthatóak a támogatások lesz települési támogatás, valamint rendkívüli települési támogatás.
A rendelet tervezet az alábbi ellátási formákat tartalmazza:
Pénzbeli és természetbeni települési támogatások tekintetében:
Rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás
temetési támogatás, gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásápolási
támogatás, köztemetés, szociális kölcsön, időskorúak támogatása, anyasági támogatás,
tankönyvtámogatás
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Szociális szolgáltatások tekintetében:
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés
idősek nappali ellátása.
Ezek az ellátási formák csak javaslatok. Van, amelyik nem kötelező jellegű. Az
önkormányzatok eléggé szabadkezet kaptak, ami a helyi rendeletük szabályainak kialakítását
illeti. A szociális kölcsön nyújtása nem kötelező. Az önkormányzat teljesítőképességéhez
igazodik. Kamatmentes a kölcsön, és ezt vissza is kell fizetni ez különbözteti meg a segélytől.
Javaslom, hogy maximum 10 havi részletre adjuk, de ha valaki kisebb kölcsönt kap, azt ne
aprózzuk el még 10 hónapra sem. Ez az összeg a költségvetésben folyamatosan mozogna.
Gondoltunk arra, hogy az időskorúakat is támogathatná az önkormányzat 65 év felett. Az
anyasági támogatás, a gyermeket vállaló, családot alapító párokat illeti meg 25.000 Ft értékű
támogatást jelent. A tankönyvtámogatás és a BURSA Hungarica támogatás az oktatásban
résztvevő gyermekek és fiatalok támogatását szolgálja az általános iskolástól az egyetemista
korosztályig. A rendelet tervezet a lakosság széles rétegét átfogja. Bizonyos esetekben a
képviselő-testület átruházhatja a hatáskört a polgármesterre vagy a jegyzőre. Ez még
meggondolandó a gyorsabb ügyintézés érdekében. A korábbi rendeletben fogyasztási egység
volt megállapítva, mint az egy főre eső jövedelem számításának alapja. Ennél egyszerűbb az
embereknek is a számolás meg a hivatalban az ügyintézőnek is.
Török Tiborné polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Bakai Tamás képviselő
Megfontolandó a kötelezően szabályozandó támogatásokon felül a rendeletben további
támogatásokat biztosítani.
Török Tiborné polgármester
Úgy gondolom, hogy a rendelet-tervezet a lakosság teljes spektrumát lefedi a fiataloktól
az idősekig. A fedezet a segélyekre rendelkezésre áll és valószínű, hogy a teljes összeg
az idei évben kifizetésre kerül. A tervezet tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan
is, hogy aki rosszhiszeműen vette igénybe a támogatást az köteles azt visszafizetni az
önkormányzat részére. Az ápolási díjban részesülőknél is felül kell vizsgálni a
támogatást.
Bakai Tamás képviselő
Szűkíteni kellene a jogosultak körét, nem szabad hagyni, hogy a pénzt elherdálják a
támogatottak. Mihelyst megkapják a segélyt rögtön elherdálják, mintha mi sem történt
volna.
Török Tiborné polgármester
A támogatások megállapításánál az igénylő egész családját figyelembe kell vennünk.
Egy ember felelőtlen magatartása miatt szerintem nem etikus egy egész családot
büntetni.
Pavelka Béla alpolgármester
A rendelet-tervezet lehetővé teszi, hogy a támogatásokat természetbeni ellátás
formájában biztosítsa a képviselő-testület a jogosultak részére.
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Bakai Tamás képviselő
Lehet, hogy csak egy személy domináns a családban, de ez rányomja a bélyegét az
egészre.
Sótonyi Györgyné szociális ügyintéző
Miután a járásnak átadtuk az iratanyagot márciusban több időnk lesz és ekkor a
felülvizsgálatokat elvégezzük. A rendelet-tervezet kicsivel szigorúbb előírásokat
tartalmaz, mint a korábbi, ugyanakkor jóval áttekinthetőbb és a támogatást igénybe
vevők számára is egyértelműbb.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Véleményem szerint a rendelet-tervezet teljes mértékben elfogadható. A
tankönyvtámogatás kérdésében az iskolával fel kell venni a kapcsolatot és egyeztetni
velük a gyereklétszám vonatkozásában, illetve, hogy kik azok, akik térítésmentesen
vagy kedvezményesen kapják a tankönyveket.
Török Tiborné polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
4/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) rendelete a
szociális juttatások rendszeréről.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
3.) Előterjesztés a Hetesi Lakóparkban önkormányzati tulajdonú telkek
értékesítésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
Az ingatlanok értékesítésére a korábbi években is több kísérlet történt már ám csak
rendkívül kis számban került sor az értékesítésre. Ezt természetesen befolyásolta a
válság, valamint a devizahitelek jelentős emelkedése. Az ingatlanok jelentős értéket
képeznek, nem szabad túl alacsony áron eladni őket.
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Az előterjesztésben szereplő javaslat egy jó kiindulási pont. Mindenképpen meg kell
próbálni, hiszen így bevételhez juthat az önkormányzat, ugyanakkor nem biztos abban,
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hogy ezen az áron sikerül értékesíteni az ingatlanokat. Kampányt kellene szervezni erre
és minél szélesebb körben közhírré tenni.
Bakai Tamás képviselő
Videofelvételt kellene készíteni nemcsak az értékesítésre kijelölt ingatlanokról, hanem
az egész településről és így az érdeklődők átfogó képet kaphatnak. Az ismerősei között
vannak olyanok, akik képesek lennének elkészíteni a felvételeket. Az interneten ingyen
lehet hirdetni az apróhirdetésekkel foglalkozó oldalakon.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Célszerű lenne a Somogyi Hírlapban is megjelentetni annak érdekében, hogy még
nagyobb körhöz juthasson el az értékesítés. Nem mindenkinek van internet hozzáférése
és az idősebbeknek ez az egyszerűbb.
Török Tiborné polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
13/2015 (II. 26.) sz. képviselő-testületi határozat
1.) Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki az
alábbi ingatlanokat:
Helyrajzi szám
Cím
Művelési ág
m2
Hetes belterület 276/4 hrsz. Nyírfa u. 1.
kivett beépítetlen terület
1082
Hetes belterület 276/5 hrsz. Nyírfa u. 3.
kivett beépítetlen terület
1097
Hetes belterület 276/6 hrsz. Nyírfa u. 5.
kivett beépítetlen terület
1112
Hetes belterület 276/7 hrsz. Nyírfa u. 7.
kivett beépítetlen terület
1125
Hetes belterület 276/8 hrsz. Nyírfa u. 9.
kivett beépítetlen terület
1116
Hetes belterület 276/9 hrsz. Nyírfa u. 11. kivett beépítetlen terület
1100
Hetes belterület 276/11 hrsz. Nyírfa u. 15. kivett beépítetlen terület
1169
Hetes belterület 276/12 hrsz. Nyírfa u. 17. kivett beépítetlen terület
977
Hetes belterület 276/13 hrsz. Nyírfa u. 19. kivett beépítetlen terület
976
Hetes belterület 276/14 hrsz. Nyírfa u. 21. kivett beépítetlen terület
976
Hetes belterület 276/15 hrsz. Nyírfa u. 23. kivett beépítetlen terület
974
Hetes belterület 276/16 hrsz. Nyírfa u. 25. kivett beépítetlen terület
973
Hetes belterület 276/20 hrsz. Nyírfa u. 16. kivett beépítetlen terület
926
Hetes belterület 276/21 hrsz. Nyírfa u. 14. kivett beépítetlen terület
938
Hetes belterület 276/22 hrsz. Nyírfa u. 12. kivett beépítetlen terület
938
Hetes belterület 276/23 hrsz. Nyírfa u. 10. kivett beépítetlen terület
938
Hetes belterület 276/25 hrsz. Nyírfa u. 8.
kivett beépítetlen terület
938
Hetes belterület 276/26 hrsz. Nyírfa u. 6.
kivett beépítetlen terület
938
Hetes belterület 276/27 hrsz. Nyírfa u. 4.
kivett beépítetlen terület
938
Hetes belterület 276/28 hrsz. Nyírfa u. 2.
kivett beépítetlen terület
938
Hetes belterület 276/38 hrsz. Hársfa u. 14. kivett beépítetlen terület
954
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Hetes belterület 276/39 hrsz.
Hetes belterület 276/43 hrsz.
Hetes belterület 276/48 hrsz.
Hetes belterület 276/49 hrsz.
Hetes belterület 276/50 hrsz.
Hetes belterület 276/52 hrsz.
Hetes belterület 276/53 hrsz.

Hársfa u. 12.
Hársfa u. 8.
Hársfa u. 1.
Hársfa u. 3.
Hársfa u. 5.
Hársfa u. 9.
Hársfa u. 11.

kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület

954
954
980
980
980
980
980

2.) Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pontban
meghatározott ingatlanok vonatkozásában 1500,-Ft+Áfa/m2 árat állapít meg.
3.) A képviselő-testület a 2.) pontban meghatározott ingatlan árból 10%
kedvezményt biztosít azon ingatlan vásárlók részére, akik vállalják, hogy a
családjukban lévő vagy leendő gyermekeiket Hetes Község Önkormányzata
által fenntartott bölcsődébe illetve óvodába járatják illetve fogják beíratni..
4.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlanok értékesítéséről szóló
felhívást Hetes Község Önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: folyamatos
4.)

Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata és a KIK által fenntartott Hetesi
Sommsich Imre Általános Iskola közötti együttműködési megállapodás
jóváhagyására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A hetesi Sommsich Imre Általános Iskola igazgatójával valamint a helyettesével két
hete egyeztettünk, melyen részt vett az alpolgármester úr és a jegyző úr is. Az általuk
vázolt együttműködési megállapodás került beterjesztésre a képviselő-testület részére,
mely véleményem szerint elég egyoldalú. Az alpolgármester úrral látogatást tettünk
Stickel Péter tankerületi vezető, ahol további egyeztetéseket folytattunk a
megállapodással kapcsolatban, hiszen a megállapodás aláírója ő lesz. A megállapodást
mindenképpen a testület részére be akartuk mutatni, hogy mondják el a véleményüket és
csak ezt követően kerüljön jóváhagyásra.
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
A tankerület vezetővel történt egyeztetés célja pontosan az volt, hogy az
önkormányzatnak valamint a helyi civil szervezeteknek is előnye származzon a
megállapodásból. Megegyeztünk abban, hogy az önkormányzat illetve a helyi civil
szervezetek részére 100,-Ft/km áron rendelkezésre bocsájtja az iskolabuszt. Ezt
mindenképpen szükséges a megállapodásba belefoglalni.
Laczóné Hardi Márta képviselő
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Aggályosnak tartom, hogy a gyakorlatilag minden feladatot az önkormányzatnak kell
ellátni. Az iskolának is biztosítani kell a feladatellátást. Az épület ugyan az
önkormányzat tulajdona, ami az iskola a törvény erejénél fogva a KIK-hez került
fenntartásra. A fenntartói jogokba beletartozik az is, hogy az iskolához tartozó területen
a fű kaszálását és a parlagfű mentesítését elvégezzék.
Király Lászlóné képviselő
Egyetértek az előttem szóló képviselőkkel. A megállapodást a képviselői javaslatoknak
megfelelően újra kell fogalmazni, mert csak abban az esetben támogatható.
Éhl Fülöp képviselő
A megállapodásba bele kellene foglalni, a felmondási időt is. Ezt javaslom 60 napban
megállapítani.
Török Tiborné polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Három javaslat hangzott el. Egyrészt, hogy 100,-Ft/km költségen biztosítsa a KIK az
iskolabuszt az önkormányzat valamint a helyi civil szervezetek részére, illetve hogy a fű
kaszálását az iskola végezze és azt ne vállalja fel az önkormányzat, valamint hogy a
megállapodás tartalmazza a 60 napos felmondási időt, amellyel bármelyik fél élhet. Kérem a
képviselőket, hogy először szavazzunk a módosításokról és utána egyben teszem fel
szavazásra az együttműködései megállapodást.
Aki egyetért azzal, hogy a megállapodásba kerüljön bele, hogy 100,-Ft/km költségen
biztosítsa a KIK az iskolabuszt az önkormányzat valamint a helyi civil szervezetek részére
kéri kézfelemeléssel szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja azt a javaslatot, hogy az
együttműködési megállapodásba kerüljön rögzítésre, hogy 100,-Ft/km költségen biztosítsa a
KIK az iskolabuszt az önkormányzat valamint a helyi civil szervezetek részére
Aki egyetért azzal, hogy megállapodásból kerüljön ki az a pont miszerint az önkormányzat
gondoskodjon a fű kaszálásáról és a parlagfű mentesítésről kéri kézfelemeléssel szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja azt a javaslatot, hogy a fű
kaszálásáról és a parlagfű mentesítésről ne az önkormányzat gondoskodjon.
Aki egyetért azzal, hogy a megállapodásba kerüljön bele, hogy bármelyik fél 60 napos
felmondási idővel mondhatja fel a megállapodást kéri kézfelemeléssel szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja azt a javaslatot, hogy a
megállapodásba kerüljön bele, hogy a megállapodást bármelyik fél 60 napos felmondási
idővel felmondhatja.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az elfogadott
módosításokkal az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
14/2015 (II. 26.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KIK-kel kötendő
együttműködési megállapodást az elfogadott módosításokkal jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására valamint a KIK illetve a
Sommsich Imre Általános Iskola részére történő megküldésére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
(Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést
és az ülést bezárja.

Kmf.

....................................
Török Tiborné
polgármester

.....................................
dr. Lukács Zoltán
jegyző
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