
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22-én (kedden) 
17.00 órai kezdettel tartott testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

 
Áder László 
Christmann-né Horváth Klára 
Tolnai Ferencné képviselők 
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester 

 
Igazoltan távol van:   Győri Csaba képviselő 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert az 5 tag közül 4 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak 
szerint.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 
napirendet tárgyalja. 
 
1. Mozgószínpad árajánlatainak elbírálása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az árajánlatokat, kiadott anyag alapján. Elmondja, hogy az 
önkormányzat Leader- pályázat keretein belül 80 %-os támogatásban részesült, mozgószínpad 
beszerzésre és tároló hely kialakítására. A kivitelezés költségeit teljes terjedelmében meg kell előlegeznie 
az önkormányzatnak.  
 
Áder László képviselő kérdezi, az árajánlatot mi alapján nyújtották be a potenciális kivitelezők? 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az árajánlatokat az ÉNGY kódok 
alapján nyújtották be a pályázók. A megvalósítási költség részét képezik a műszaki ellenőrök által 
benyújtott árajánlatok is. Ezeket is el kell bírálni.  
 
Áder László képviselő miért kell az ajtóra, illetve a villamos kapcsoló szekrényre külön árajánlatot 
kérni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ezek a tételek nem szerepelnek az ÉNGY kódok 
között. Javasolja mind a kivitelező, mind a műszaki ellenőr vonatkozásában a legalacsonyabb ár 
elfogadását. 



 
Áder László képviselő és mikorra fog elkészülni a beruházás? 
 
Kamocsai Sándor polgármester minél előbb szeretnénk megvalósítani, mivel a legközelebbi (áprilisi) 
Leader-igénynél már szeretnénk benyújtani a számlákat. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
18/2011.(III. 22.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mozgószínpad beszerzés és 
tárolóhely kialakítása” tárgyú pályázatában kivitelezőnek a Fore Gyártó és Kereskedelmi 
Kft. -t (9024, Győr, Babits M. u. 14/c), továbbá műszaki ellenőrnek a Murex Bt.-t (9026 

Győr, Ady E. u.26.) választja ki.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel nettó 4.986.153,- 
Ft, a műszaki ellenőrrel pedig nettó 62.500,-Ft értékben a szerződést megkösse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
2.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
  
A) IKSZT pályázat műszaki ellenőri árajánlatainak elbírálása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti Községháza bővítésére beérkezett árajánlatokat, kiadott 
anyag alapján. Az ALN Kft. ajánlata az ellenőri munkák elvégzésére 500.000,- Ft, a Murex Bt. 437.500,- 
Ft-os, Podráczky László e.v. 500.000,- Ft-os ajánlatot tett. Javasolja a legalacsonyabb árajánlatot 
elfogadni. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2011.(III. 22.) határozat 
 Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Községháza átalakítása és 

bővítése – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kivitelezése” tárgyú pályázatában 
műszaki ellenőri munkálatok elvégzésére a Murex Bt.-t  (9026 Győr, Ady E. u.26) 

választja ki.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőrrel nettó 
437.500,- Ft értékben a szerződést megkösse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
B) Nefelejcs Napköziotthonos óvoda fűtési rendszerének felújítása.  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda fűtési rendszerének 
felújítása pályázat útján lenne megvalósítható. Infrastruktúrafejlesztésre a pályázat benyújtásának 
határideje 2011. április 1., 20 %-os önrészt kell biztosítania az önkormányzatnak a felújításhoz. A fűtési 



rendszerrel jelenleg is problémák vannak, mivel valahol elfolyik a víz a rendszerből. Ezt ki is mutatták a 
hőkamerás rendszerrel. A fűtési rendszert mindenképpen rendbe kellene tenni, ehhez kapcsolódóan meg 
kell oldani a meleg vízzel kapcsolatos problémát is, mivel a vízvezeték cső műanyag, és ez nem bírja el a 
forró vizet.  
 
Áder László képviselő kérdezi, mit tartalmaz ez a több mint 4 millió forintos beruházás? 
 
Kamocsai Sándor polgármester az óvoda teljes fűtési rendszerének korszerűsítését.  
 
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester ez úgy lenne elkészítve, hogy ha most csak a 
legszükségesebb munkákat végeztetnénk el, a jövőben bármikor folytatható lenne a felújítás? 
 
Kamocsai Sándor polgármester igen, ez így oldódna meg. Azonban, ha tovább folytatjuk a beruházást, 
akkor már le kellene szerelni a mosdókat, egyéb szerelvényeket is. 
 
Tolnai Ferencné képviselő az óvodában a fiúgyermekek részére piszoárt kellene felszereltetni, mivel a 
Köjál már kifogásolta ezt.  
 
Áder László képviselő a hőszabályzót is be kellene tenni ebbe a pályázatba. A fűtési rendszert viszont 
egy épületgépésszel is meg kellene vizsgáltatni, felméretni. Nehogy abba a hibába essünk, hogy a fűtési 
rendszert átalakítjuk, és a csövek átmérője esetlegesen nem lesz jó. Ahhoz, hogy jól működjön egy fűtési 
rendszer, úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell terveztetni az épületgépésszel.  
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a jelenlegi önkormányzati pénzügyi helyzetet. Március 31. 
pénzkészletünk mintegy 1,5 millió forint lesz, azonban tudni kell, hogy az iskolánál ebben az évben még 
nem számláztak gázfogyasztást. A várható bevételek április végéig a gépjárműadóból 4,5 millió forint, 
ezen felül 800 ezer forint kommunális adó bevétellel számolunk. GyTKT sem fizette meg még az I. 
negyedéves támogatásokat. A társult önkormányzatok jelenleg fizetik a közös intézmények 
fenntartásához szükséges hozzájárulásokat  
 
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester pályázni jó lenne mivel az óvodában mindig 
gondot okozott a víz. Szerintem pályázzunk.  
 
Kamocsai Sándor polgármester azt mondja, hogy a meleg víz csövét mindenképpen ki kellene cserélni. 
A pénzügyi helyzetünket nézve azonban lehetséges, hogy nem tudjuk finanszírozni az önerőt. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő ha pályázunk, az még nem azt jelenti, hogy meg is nyerjük a 
támogatást. Azonban ha mindenképpen hozzá kell nyúlni a vízvezetékhez, akkor mindenképpen meg kell 
lépnünk a pályázatot. És ezzel nyerhet is az önkormányzat. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja ezek után, hogy nyújtsuk be a pályázatot a fűtési rendszer 
felújítására vonatkozólag.  
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2011.(III.22.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételéről 
szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda fűtési rendszerének 

korszerűsítése címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye:9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 19. 



A fejlesztés forrásösszetételét az alábbi táblázat mutatja: 
 

Megnevezés 2011. év 

Támogatásból igényelt összeg  3.287.428,- Ft  

Saját forrás  821.857,- Ft 

Hitel - 

Egyéb támogatás - 

Egyéb forrás - 

Összesen 4.109.285,- Ft 

 
A képviselő-testület az önerőt - nyertes pályázat esetén- költségvetési rendeletében biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a pályázat benyújtására, valamint a támogatási 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
C) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállása  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az óvodavezető kérelmét, az időtartamot, amire leállna az 
óvoda. 

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen és 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

21/2011.(III.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az óvodavezető által javasolt nyári leállás 

időtartamát. A fentiek alapján a kisbajcsi székhelyű Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda  
2011. július 4. napjától 2011. július 30. napjáig tart zárva. 

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a szülőket a nyári leállás időtartamáról értesítése. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
 
 
D) Jó tanuló, jó sportoló pályázat támogatására vonatkozó szabályok elkészítése.  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy az ez évi költségvetésben a tavalyihoz 
képest valamelyest csökkentett összeg, 50 ezer forint van betervezve erre a pályázatra. Hirdetményben 
kellene felhívni alakosság figyelmét a pályázati lehetőségre, hogy minél többen értesüljenek róla. 
 
Áder László képviselő külön kellene kezelni az általános iskolásokat és a középiskolásokat.  
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja a támogatás feltételeként kikötni, hogy a kisbajcsi lakhelyű 
pályázók szerepeljenek országos verseny 1-10. helyezettje között, továbbá a tanulmányi átlaguk legalább 
4,5 legyen. Benyújtási határidő 2011. augusztus 31. legyen, addigra lezajlanak a sportversenyek, és az év 
végi bizonyítványok is kiosztásra kerülnek. 

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 



22/2011.(III.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki „Jó tanuló – jó sportoló” címmel. 

A pályázat keretein belül a Képviselő-testület pénzbeli támogatásban kívánja részesíteni a helyi 
gyermekeket, elért sport- és tanulmányi eredményeik alapján. A Képviselő-testület felkéri a megbízott 
körjegyzőt, hogy a pályázat benyújtásának módját, részletes feltételeit a helyben szokásos módon tegye 

közzé.  
Határidő: azonnal. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
 
A testületi tagok kiegészültek Győri Csaba képviselővel.  
 
 
E) Emelt összegű kommunális adóból származó többletbevételek felhasználása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy az önkormányzat ígéretet tett a 
lakosság felé, hogy a megemelt kommunális adóból származó többletbevételt kommunális célra fordítják 
vissza. Javasolja a testületnek, hogy a többletként jelentkező 600 ezer forint felhasználásra vonják be a 
lakosságot, tehessenek javaslatokat, hogy helyben mire fordítsuk ezt az összeget. Szórólap kiküldését 
ajánlja, ahol az alábbiak felhasználási módok lennének megjelölve: 
- játszóterek bővítése 
- községi üdvözlőtáblák 
- egységes utcanév-táblák kihelyezése 
- szikkasztó árkok kimélyítése 
- közterületek parkosítása. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2011. (III.22) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az emelt összegű kommunális adóból befolyt 

600 000,- Ft többletet a lakossági közvélemény-kutatás eredményének megfelelően kívánja felhasználni. 
Felkéri polgármesterét, hogy a kérdőívek elkészítéséről és kiküldéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
F) Lakossági fórum Kisbajcson és Szőgye településrészen a csapadékvíz-elvezetési munkálatokról 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő testületi tagokat a csapadékvíz elvezetésével 
kapcsolatos bejárásról, illetve a terület átadásról. A munkálatok megkezdése előtt azonban a lakosságot 
tájékoztatni kell. Elsődlegesen Szőgyén, mivel ott kezdődik meg először a beruházás. Itt a lakossági 
fórumra 2011. március 25-én délután 16,30 órakor kerülne sor. Kisbajcs községben március 31-én 
délután 16,30 órakor tartanánk a tájékoztatót. Szőgyén minden ároknak fedett ároknak kell lennie, mivel 
vízbázison van a terület, itt szikkasztó árok nem megengedett. 
 
Győri Csaba valóban mindenkit meg kell kérdezni, mivel lehetséges, hogy néhány embernek problémát 
fog okozni maga a beruházás. Ezek után esetlegesen közmeghallgatást is lehetne szervezni.  
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 



 
24/2011. (III.22.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Polgármesterét, hogy a belterületi 
csapadékvíz-elvezetés munkálatairól helyszíni bejáráson tájékoztassa a helyi lakosságot; Szőgye 

településrészen 2011. március 25., Kisbajcson 2011. március 31. napján. A bejárásokat követően a 
Polgármester ismertesse az önkormányzat 2011. évi költségvetését.  A Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a lakosság értesítéséről a helyben szokásos módon gondoskodjék. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
G) Országos szemétszedési akció meghirdetése 2011. április 21-ére.  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a Magyar Közút Zrt. felhívását, valamint arra adott válaszát. 
(szöveges előterjesztés). A növényzet a kitűzött időpontra, április 21.-re túlságosan megnövekszik ahhoz, 
hogy hatékony legyen a szemétgyűjtés. Javasolja, hogy Kisbajcs április 1-jén szervezze meg az akciót 
szemét a lakosság bevonásával. Ehhez kérjük a segítséget (mellények, kesztyűk, zsákok biztosítása). A 
közmunkásokkal szedetném össze az összegyűjtött zsákokat, és behozatnám a szemetet a hivatal 
udvarára, és innen elvihetnék a szemetet a Közút autói. 
 
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester szerint először a befogadást kellene letisztázni, 
mivel az országos megmozdulástól ez a nap eltér. Valószínű, hogy költségvonzata lesz a külön 
szállításnak.  
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő ha máshogy nem megy, el kellene tenni április 21-ig a 
szemeteket, és majd akkor elvitetni.  
 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2011. (III.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 1.-jére lakossági szemétgyűjtést 

szervez. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges eszközök (zsákok, kesztyűk) igényléséről a Magyar 
Közút Zrt.-től, továbbá a lakosság hirdetmény útján való értesítéséről gondoskodjék. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
H) Első lakáshoz jutók támogatása  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az első lakáshoz jutás támogatását rendeletben 
szabályozta az önkormányzat. Mivel eddig nem sok kérelem érkezett, ki kellene függeszteni hirdető 
táblára, kapjon nagyobb nyilvánosságot a lehetőség. Ne érje szó az önkormányzatot, hogy nem tudott 
mindenki róla.  

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 



26/2011. (III.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hirdetmény útján kívánja tájékoztatni a helybéli 
lakosságot az első lakáshoz jutók támogatásának lehetőségéről. Felkéri a megbízott körjegyzőt, hogy a 

hirdetmény elkészítéséről, kifüggesztéséről gondoskodjék. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
 

I) Nagybajcs község körjegyzőséghez való csatlakozási szándéka.  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a kérelmet.   
 
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester felveti, hogy el kellene fogadni, hogy 
csatlakozzanak.   
 
Kamocsai Sándor polgármester jelenleg az állam támogatja a körjegyzőségeket, azonban nem olyan 
mértékben nő meg a támogatás, amitől az önkormányzatunk jobban járna.  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a közigazgatási rendszerben jelentős 
változások várhatók 2012-2013. évben, konkrétumokat még nem tudunk, hogy mivel fog ez járni az 
önkormányzatokra nézve, de azt az időt mindenképpen jó lenne kivárni.  
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2011.(III.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének azon szándékát, melyben a kisbajcsi székhelyű Körjegyzőséghez kíván csatlakozni, elutasítja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés érintett önkormányzattal való közlésére.  

Határidő: azonnal 
 Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
J) Polgármester felhatalmazása az út lezárásokkal kapcsolatosan.  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a belterületi csapadékvíz-elvezetést végző 
kivitelezőnek a munkálatok megkezdéséhez szüksége van az önkormányzat, mint helyi közútkezelőnek a 
nyilatkozatára, amelyben hozzájárul az önkormányzat kezelésében levő utak félpályás lezárásához a 
munkavégzés ideje alatt, 7.00-18.00 óráig. Hogy a kivitelezés gördülékenyen haladhasson, célszerű lenne, 
ha a Képviselő-testület meghatalmazná a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az önkormányzatot, mint 
útkezelőt érintő kérdésekben eljárjon. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2011. (III.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert és a megbízott 

körjegyzőt, hogy a csapadékvíz-elvezetési munkálatokkal kapcsolatosan, mint útkezelő eljárjon. 
Határidő: folyamatos. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 



K) DTSZ (Duna Település Szövetség) kérelme kapcsolattartó kijelölése iránt  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a Szövetség levelét, melyben helyi kapcsolattartó kijelölését 
kérik, hogy a készülő turisztikai honlapra aktuális és minél színesebb információk kerülhessenek fel a 
községről. Olyan embert kellene delegálni, aki ismeri a faluját és Duna-parti ember. Szeretném 
meggyőzni Kollár Ignác szőgyei lakost erre a feladatra. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő igen, szerintem is ő lenne a megfelelő ember, őt kellene 
felkérni. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

29/2011. (III.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Duna Település Szövetség munkájának segítésére 
Kollár Ignác kisbajcs-szőgyei lakost jelöli ki kapcsolattartónak. Felkéri Polgármesterét, hogy az érintettet 

tájékoztassa a döntésről. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 
L) Közmunka program keretében pályázat benyújtása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester Munkaügyi Központon keresztül lehet a pályázatot benyújtani., 
előfeltétele a bérpótló juttatásra való jogosultság. 4, illetve 8 órás munkaidőben tudjuk őket 
foglalkoztatni, legalább két-három fő lenne jó. A négy órás munkát össze lehet vonni, pl. úgy, hogy 
egyikük egy hetet dolgozik, ez idő alatt a másik pihen, majd fordítva. Javasolja a pályázat benyújtását, még 
akkor is, ha esetlegesen a szomszéd településekről közvetítenek ki munkavállalókat.  
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2011. (III.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be közfoglalkoztatásra, két fő 

részére napi négy órás munkaidőben történő foglalkoztatásra,  
2011. május 2. – augusztus 31. időtartamra, egy fő részére pedig napi nyolc órás munkaidőben, 2011. 

május 2.-december 31. időtartamra. 
Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
 
 
M) Falunap megrendezése  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester úgy gondolja, mivel elég szűkös az anyagi helyzete az 
önkormányzatnak., nagy beruházások vannak folyamatban, az idén szerényebb keretek között kerüljön 
megrendezésre a falunap. 
 



Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester egyetért a szűkebb falunap megrendezésével.  
 
Áder László képviselő esetleg maradhatna a szokásos kis főzőcskézés, mivel az nem kerül pénzbe.  
 
Tolnai Ferencné képviselő a gyerekek így is tudnának szerepelni, műsorral készülni. A szülők és a 
hozzátartozók pedig miattuk szép számban ki fognak jönni.  
 
A képviselő-testület jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. 
 
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a 
nyilvános ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

          Kamocsai Sándor      Tóthné Ács Ildikó  
                polgármester         megbízott körjegyző 
 
 
 


