JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 11-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
4/2015.(II.11.)

Tárgya:

Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
5/2015.(II.11.)
Hort Község Önkormányzatának településfejlesztési koncepciója
6/2015.(II.11.)
2015. évi közbeszerzési terv
7/2015.(II.11.)
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
8/2015.(II.11.)
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0014
Horti
Önkormányzat
épületeinek
fotovoltaikus rendszerének kiépítése
9/2015.(II.11.)
Kulturális Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata
10/2015.(II.11.) Polgármester 2015 évi szabadságolási terve
11/2015.(II.11.) Gondozási segély kérelmek elbírálása
Rendelet száma:
Tárgya:
1/2015.(II.11.)
Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
2/2015.(II.11.)
Hort község helyi építési szabályzatának módosítása
3/2015.(II.11.)
A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló rend. mód.
4/2015.(II.11.)
Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet mód.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Kiss Edit, Cseh Katalin Bernadett, Szabóné Sőregi Melinda, Vargáné Hegyi
Mónika, Fodor Gáborné, Godó István, Terényi Mihály, Vilmányi Sándor, Jáger Tibor,
Horváth Sándor, Kerekné Aradi Tünde, Filep Bertalan.
Napirend:
1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
3./ Építési Szabályzat módosítása
4/ Az Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének megtárgyalása
5./ Pénzügyi Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról
6./ Köztisztasági rendelet módosítása
7/ Szociális rendelet módosítása
8./ Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
9./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A 4. napirendi pontnál változást javasol, mivel adatok hiányában még nem készült el a Kft.
üzleti terve, így azt legközelebb tudjuk tárgyalni. A Képviselő-testület a napirendet elfogadta.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponttal kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátotta a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

4/2015. (II.11.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló Hort Község
Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester:
Jegyző asszonnyal és az intézményvezetőkkel történt közös egyeztetés alapján elmondhatjuk,
hogy biztosított az intézmények működése, valamint a település fejlesztése is garantált.
Különítettünk el tartalékot erre a célra nevesítés nélkül. Az I. féléves bevételek függvénye a
fejlesztésre fordítható összeg. Legutoljára vehetünk részt EU-s pályázatokon. Vannak 100%ban támogatott és önerős pályázatok. A második félévtől várhatóak a kiírások. Akkor
eldöntjük, hogy mire lenne leginkább szüksége a településnek az elkövetkező 5 évben.
Óvodába terveztünk helyettesítési díjat, mivel Karczagné Nagy Klára és Lapu Zoltánné
nyugdíjba vonulnak.
Kérem a Bizottság véleményét a költségvetéssel kapcsolatban.
Blahó Éva képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Több alkalommal folytak egyeztetések az
intézményvezetőkkel, jegyzőnővel, polgármester úrral.
Az utolsó egyeztetés alkalmával minden intézményvezető úgy látta, hogy biztosított az
intézmények működése, és valamennyien elfogadták a betervezett összegeket. A Pénzügyi
Bizottság javasolja a költségvetés elfogadását.
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Kerek Oszkár polgármester: Hogyan látják az intézményvezetők az intézményük
költségvetését?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Dologi költségvetést tervezett az önkormányzat, ettől
függetlenül tavaly is volt fejlesztés. A működést maradéktalanul tudja biztosítani ez a
költségvetés, ha nagy változás nem történik.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Bizottsági ülésen áttekintettük a költségvetést, a
pénzügyi feltétel adott lesz az óvoda működéséhez. Kérem, hogy fogadja el a Képviselőtestület ebben a formában.
Lakatos Georgina pénzügyi előadó: A 3.sz. melléklet Intézményi működés bevételi sorban,
Szociális Ellátó Intézmény oszlopában elírás történt, ezért helyesbíteni kell, ugyanis
4.700.000,- Ft helyett 470.000,- Ft a helyes összeg. Ez módosítja ebben az oszlopban a
központi irányító szervi támogatás összegét is: 11.927.000,- Ft helyett 16.157.00,- Ft-nak kell
szerepelni. Kérem, hogy ennek figyelembe vételével fogadja el a Képviselő-testület a
költségvetést.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
a az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(rendelet mellékelve)

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Építési Szabályzat módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A volt Mezőgép területére vonatkozik a módosítás. A
főépítész végső jóváhagyását adta, így a végén még a testületnek szükséges elfogadni a
korábban megtárgyaltak alapján.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Építési Szabályzat módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete Hort Község helyi építési szabályzatáról szóló
7/1999. (X.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet mellékelve)
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a településfejlesztési koncepcióról szóló
határozat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
5/2015. (II.11.) KT határozat

Tárgy: Hort Község Önkormányzatának településfejlesztési koncepciója
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (3) bekezdésében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdés 1. pontjában biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.
(XII. 20.) Kormányrendelet 4.§. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve meghozza
Hort településfejlesztési koncepciójának módosításáról szóló határozatát.
1. A határozat hatálya kiterjed a település teljes közigazgatási területére.
2. Jelen határozat csak a módosított (26/2010. (III.25.)) településfejlesztési koncepcióval
együtt érvényes, azzal együtt értelmezhető és használható.

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy közben folyik
egy másik módosítás is az Építési Szabályzattal kapcsolatban a Mezőgazdasági Szövetkezet
kezdeményezésére.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Jelenleg nincs olyan beruházásunk, mely közbeszerzési
eljárást igényelne, de nem tudjuk, hogy év közben milyen változás lesz, milyen pályázatokon
tudunk részt venni. A terv jelenlegi formájában csak az értékhatárokat tartalmazza.
Szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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6/2014. (II.11.) KT határozat
Tárgy: 2015. évi közbeszerzési terv
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint fogadja el:

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Hort Község Önkormányzata
Költségvetési év: 2015.

A tervezett közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés várható
időpontja

A
hirdetmény
típusa* feladásának
ideje
hó

A közbeszerzés
előzetesen becsült
értéke (nettó) Ft

A teljesítés
ideje
év

hó

1.

0

(*= 1. árubeszerzés, 2. építési beruházás, 3. építési koncesszió 4. szolgáltatás, 5. szolgáltatási
koncesszió)

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pénzügyi Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról
Blahó Éva képviselő, Pü. Biz. elnöke: A civil szervezetek határidőre elszámoltak, leadták
számláikat. Átadom a szót a pénzügyi csoport dolgozóinak, ismertessék a részleteket.
Kovácsné Lőrincz Katalin pénzügyi előadó: A 6.sz. táblázat (2014-es költségvetés)
tartalmazza az ide vonatkozó adatokat. Ha soronként végig megyünk: a sportra tervezett
összeget az iskolai sport támogatására szavazta meg a képviselő-testület, mivel megszűnt a
községi sportkör.
Vöröskereszt: véradóknak minden évben rendezvényt bonyolít, erre kapta a támogatást.

6

Nőegylet: rendezvényre pályázott, melyre mi átutaltuk előre az összeget, majd amikor
megkapták, visszautalták részünkre.
HÖTKE és Lovas Egyesület számlákkal bizonyította vásárlásait.
Csontos András képviselő: Melyik egyesület, hogyan használta ki a keretet?
Kovácsné Lőrincz Katalin pénzügyi előadó: Mindenki felhasználta a sportkör kivételével.
Kerek Oszkár polgármester: Bizonyos civil szervezetek sokkal több pénzt kaptak, mint
eddig, de ez nem a mi támogatásunk, hanem pályázaton nyertek. Ezt az önkormányzat
megelőlegezte, majd pályázati pénzből visszafizették.
Vannak olyan szervezetek, melyek az önmaguk szórakoztatására, közösségi együttlétre
jönnek létre. Számukra biztosítjuk a működésükhöz szükséges termet, fűtést, világítást.
Azokat a szervezeteket, melyek a településért mérhetően, láthatóan tesznek, jobban kell
támogatni. Ahogyan tudnak, tegyenek továbbra is a településért, nekünk pedig őket kell
támogatnunk elsősorban.
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztasági rendelet módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár: Tájékoztatom Önöket arról, hogy áprilistól beindul a szelektív hulladékgyűjtés.
Megnyertük az edényzeteket, készül tájékoztatás az alkalmazásról. Egy céget bíztak meg erre
a feladatra.
A köztisztasági rendeletet jegyző asszony fogja ismertetni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Március 5-én lép hatályba az OTSZ, mely a kerti avar
és hulladékok égetését teljes egészében betiltja, nem rendelkezhet az önkormányzat erről
másképp, ezért a rendeletünket ennek megfelelően szükséges módosítani.
Néhány, már nem érvényben lévő dolgot aktualizálni kell, hatályon kívül lettek helyezve az
elavult tartalmak. Új rendeletet kell megalkotni a szelektív gyűjtés indulásával. Most
aktualizálásra került a rendeletünk, ezt kell jelenleg elfogadni.
Molnár Istvánné képviselő: A szankcionálásra kinek lesz lehetősége?
Kerek Oszkár polgármester: A katasztrófavédelem hatásköre lesz.
Vilmányi Sándor tűzoltóparancsnok: 30.000,- Ft-tól 300.000,- Ft-ig lehet bírságolni, még
nincs konkrét szabályozás. Az épületek átsorolásával is várni kell.
Habány György képviselő: A lakosságot többszörösen értesítsük, hogy mindenkihez
eljusson az információ. Nem fognak örülni neki, tudatosítani kell, hogy nem helyi rendeletről
van szó. Kevésnek találom az 1 lomtalanítást, korábban 2 volt. A régi daráló területén kb. 2
autónyi lomb van, melyet el kellene égetni, amíg lehet. Az önkormányzat vitte oda, el is
kellene takarítani.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A szolgáltató dönti el, hányszor végez lomtalanítást,
esetleg továbbítani tudjuk a felvetést.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a köztisztasági rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló
3/2001. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális rendelet módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Törvényi változás miatt szükséges módosítani a
rendeletet. Az aktív korúak ellátása a Járási Hivatalhoz fog tartozni. A rendszeres szociális
segély át fog alakulni, FHT lesz, vagy egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátást.
Március 1-től megszűnik a lakásfenntartási támogatás. Akiknek az év folyamán fog lejárni az
1 év, addig folyósítanunk kell.
Hatályon kívül kell helyezni az aktív korúak ellátásával kapcsolatos részeket.
Kerek Oszkár polgármester: Folyamatosan figyeljük a változásokat, és ehhez igazítjuk
rendeleteinket. Ha szükséges, év közben is módosíthatjuk a rendeletet.
Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: Benne vagyunk ebben a társulásban, de 19 önkormányzattal
együtt, társulást hoztunk létre, Hatvanban épülő hulladéklerakóba szeretnénk vinni a
hulladékot, nem Hejőpapiba. Alacsonyabb költséggel meg tudjuk oldani. Ezek a települések,
akik ebben a társulásban vannak, nem szeretnék, ha hátrány érné őket.
Felolvassa az előterjesztést.
Molnár Istvánné képviselő: Egyre több hulladékot fognak elégetni a kazánokban, és az
illegális hulladék elhelyezés szaporodni fog.
Kerek Oszkár polgármester: 2015-től nem lehet emelni a hulladékszállítási díjakat. A
szelektív hulladékszállítás díjtalan, a kommunálisnál lesz egy alapdíj, és a súly utáni díj.
Szavazásra bocsátja a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
7/2015. (II.11.) KT határozat
Tárgy: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, akként határoz, hogy Hort Község
Önkormányzata, mint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja a
társulás Társulási Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
jelen határozati javaslat 1./ számú melléklete szerint tartalommal jóváhagyja.
Hort Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár Urat, mint Hort
Község Polgármesterét, hogy Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanács tagjaként Hort Község Önkormányzatának képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja, és
Társulási Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja.
Határidő: soron következő társulási tanácsülés
Felelős: polgármester

9./ Napirend megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Alpolgármester úrral átadtuk a várossá nyilvánítási pályázatot
dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott úrral.
Megnyertük a napelemes pályázatot. Az állam kicsit megváltoztatta álláspontját. Úgy
döntöttünk korábban, hogy ha 100 %-os lesz mehet, ha nem visszatérünk. Kevesebb összeggel
hagyták jóvá. 500 kW-nál nem lehet több a fogyasztás, így kb. 1,5 M Ft különbözetet az
önkormányzatnak kell kifizetni, mert valamelyest túllépjük a fogyasztást. Nem olyan óriási
nagy a különbség, és mivel 3 intézménynél költségcsökkentést jelentene a megvalósítás
javaslom, hogy vállalja át az önkormányzat ezt az összeget. Mi a vélemény?

9

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A 3 intézmény éves villanyszámlája hogyan alakul?
Kerek Oszkár polgármester: Félévtől vagyunk az MVM-nél, más a díjszabás azóta.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Éves díj: 550 E óvoda, 479.926 E Ft hivatal, iskolánál
nem tudok pontos összeget, mert más intézményé is oda futott.
Habány György képviselő: Környezetvédelmi díj megjelenése mit jelent nekünk?
Kerek Oszkár polgármester: A szolgáltatás megvásárlójára szabják ki. Holnap lesz
megbeszélés a kivitelezővel.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Van egy lezárult közbeszerzési pályázatunk, nem
nagyon változtathat a vállalkozó.
Csontos András képviselő: Csökken a villamos energia ára, a megtermelt napenergia és
felhasználás arányát kell figyelembe venni. Azt kell megnézni, hogy megéri-e a napelem.
Saját költségen senki sem ruház be ezekre, csak a pályázatokkal. Tetőszerkezet elbírja-e?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Előtte fel kellett mérni a tetők állapotát, felrakhatóság
lehetőségeit.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a napelemes pályázathoz szükséges
pénzösszeg biztosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
8/2015. (II.11.) KT határozat
Tárgy: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0014 Horti Önkormányzat épületeinek fotovoltaikus
rendszerének kiépítése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0014 Horti
Önkormányzat épületeinek fotovoltaikus rendszerének kiépítése című pályázat esetében a
nettó 500.000,- Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó rész finanszírozását, azaz 1.487.886,- Ft
különbözeti összeget biztosítja a 2015. évi költségvetés terhére.
Határidő: a projekt megvalósításának befejezése
Felelős: polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Életbe lép egy törvényi módosítás, mely miatt vállalni
kell 1 hétvégi napon a nyitva tartást, ezért szükséges módosítani a Kulturális Centrum
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Szombaton 8-10-ig lenne nyitva, ill. szakfeladatok
ellátásával kapcsolatos pontok kerültek ki, és az elavult tartalmakat kivettük.
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Szabóné Sőregi Melinda (Kult.Centr.): A Művelődési Házban heti 1 napon 21 óráig nyitva
kell tartani. Ha vállaljuk, akkor kapjuk a támogatást, egyébként nem. Korrigálnánk egyéb
napokon a nyitva tartást.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az SZMSZ elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
9/2015. (II.11.) KT határozat
Tárgy: Kulturális Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Centrum Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Tájékoztatást ad arról, hogy 2014. szeptember 1-től
milyen mértékű segélyezés történt.
21 esetben állapítottunk meg átmeneti segélyt, 12 esetben temetési segélyt, 1 esetben
méltányossági közgyógyellátást.
Január 1-től módosult a köztisztviselői tv., mely alapján február 28-ig el kell fogadni a
polgármester szabadságolási tervét.
Kerek Oszkár polgármester: 8 éve vagyok polgármester, 39 nap szabadság járna, ami kb. 2
hónap, de a felét sem tudtam kivenni. Mivel kötelező tervet készíteni: minden hónapra
tervezek 2 napot, majd július, augusztus hónapokra elosztva a többit. Kérem ennek
jóváhagyását.
Szavazásra bocsátja a polgármester szabadságolási tervének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
10/2015. (II.11.) KT határozat
Tárgy: Polgármester 2015 évi szabadságolási terve
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kerek Oszkár polgármester 2015 évi
szabadságolási tervét jóváhagyja.
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Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester

Habány György képviselő: Olyan információt hallottam, hogy a gyerekorvos már csak 2
alkalommal fog kijönni Hortra, így van-e?
Fodor Gáborné védőnő: Nem tudunk róla.
Habány György képviselő: A nyugdíjas klub készül a farsangi műsorra, és az lenne a kérés,
hogy ne fázzanak a próbákon, gondoskodjunk róla. Kb. 2 alkalomra lenne szükségük.
Kerek Oszkár polgármester: Az intézmények is megkapják a 2 próbanapra a fűtést, ha
megkeresnek időpont egyeztetésre, semmi akadálya.
A következő téma megtárgyalására zárt ülést rendelek el, a nyílt ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

12

