
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: 2015.05.04-én 15,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

   Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirend: 1.  Az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi mérlege 

                   2.  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 

                        Társulás 2014. évi zárszámadása 

              Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése  

                         eszközbeszerzésekkel című projekt jóváhagyása 

        3.  Polgármesteri Hivatal tetőfelújításra árajánlatok 

                   4. Egyebek 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra. 

 

A javasolt napirendi pontokat a bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják. 
 

       1./ Napirend: Az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi mérlege 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Mindenki megkapta az anyagot, volt idő átnézni. 

Összességében nincs kiugró tétel, a költségvetésnek megfelelően haladtunk.  

A művelődési ház 10 %-os túllépése miből adódik, a parkgondozás, autóhasználat, ATE is 

kicsit több lett. 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

A művelődési házban 4 hónapig képzés volt a munkanélkülieknek és a fűtés nagyon sok volt, 

ebből adódik a túllépés. 

A parkgondozásnál a közfoglalkoztatás hozta magával , benzinköltség, damil, kasza, gépek 

javíttatása, stb. nagyon sokba került. 

Autóhasználat – a MAN gépkocsin volt egy komoly javítás, a Skoda, Renault műszaki 

vizsgán volt és új gumikat is kellett venni. 

Az ATE-nál 2 bojler van, kiugró vízszámla jött ki, mert elfolyt a víz. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Nagy túllépések nincsenek. 

Van-e kérdés, észrevétel a zárszámadással kapcsolatban. 

 

Varga János biz. tag 

Reálisnak és jónak tartom a zárszámadást. A gesztenyefák permetezésére nagyobb gondot 

kellene fordítani, mert nem permetezik meg szakszerűen őket, pedig ezek a fák  nagy érték a 

községnek. 
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Körömi Kázmér biz. tag 

A 71. sor fakivágás, ez mit takar ? 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

A Fő út 41.sz alatti önkormányzati lakás udvarában a veszélyes fa kivétele. 

 

Szalay Erzsébet biz. tag 

Részletes, jó ez az anyag, javasolom fogadjuk el. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a 2014. évi zárszámadással az alábbi fő 

számokkal: 

Bevétel 406.797 eFt, kiadás 367.512 eFt, tartalék 39.285 eFt. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

15/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi mérlegét és az 

alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi 

mérlegét az alábbi fő számokkal: 

Bevétel:   406.797 eFt,  

Kiadás:    367.512 eFt,  

Tartalék:    39.285 eFt. 

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Nagyné Székely Hedvig pénz. csop.vez. 

Az Államkincstárral történő elszámolás szerint a 2014. december 31-i pénzmaradvány 

44.824.282,- Ft-ra módosul. Fentiek értelmében a 2015. évi tartalék a mai napon15.548 eFt, 

így módosul a költségvetési rendelet is. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a 2015. évi  költségvetési 

rendelet módosuljon a tartalék változása miatt. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

16/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan egyetértenek az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

módosításával, a tartalék változásával. 

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

           2./ Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási  

                                   Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása 

                        Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése  

                                   eszközbeszerzésekkel című projekt jóváhagyása 

 

Kljazsovics Ferenc biz. elnöke 

Mindenki megkapta az előterjesztést a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadásáról, 3 határozati javaslat szerepel az 

anyagban. 

Van-e kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a 3 határozati 

javaslattal. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatokat hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

17/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták és elfogadásra javasolják ezen határozat mellékletét képező, 

a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi 

zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         409 946 e Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   392 550 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben 

találhatóak. 

 

Egyenleg: 17 396 e Ft 
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A bizottság tagjai javasolják, hogy képviselő-testület hatalmazza fel Juhász Istvánt Apc 

Községi Önkormányzat Polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása 

Beszámoló a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása 

tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

18/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták és elfogadásra javasolják a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak 

mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 

pénzmaradványa: 17 396 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

 

 helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű kiadások: 3131 e Ft 

 

 vásárolt termékek és szolgáltatások: 14 265 e Ft  

 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy hatalmazza fel Juhász Istvánt Apc Községi 

Önkormányzat Polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása 

Beszámoló a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása 

tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

19/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták és elfogadásra javasolják Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 413 758 e Ft főösszeggel. 
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A Társulás vagyonmérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy hatalmazza fel Juhász Istvánt Apc Községi 

Önkormányzat Polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása 

Beszámoló a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása 

tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel 

címmel pályázatot nyújtott be Hatvan város, a lakosságnak 1000,-Ft-tot kellene fizetni 

kukánként, ez az önrész. Javasolom fizesse ki az önkormányzat a lakosok helyett, nem nagy 

összeg, összesen 880.000,-Ft.   

 

Mészáros Józsefné képviselő 

Fizessük ki az 1000,-Ft/fő összeget a lakosok helyett én is ezt javasolom, vegyünk részt a 

pályázaton. 

 

Kljazsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy részt vegyünk a pályázaton és 

az Apcra jutó önerőt fizessük ki a lakosok helyett 878.378,-Ft-tot. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatokat hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

20/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai javasolják a testületnek, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a társulási 

tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 

azonosítószámú pályázat részeként a támogatás növelése iránti kérelmét. 

A bizottság javasolj a testületnek, hogy a jelen előterjesztésben foglalt és a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0011 azonosítószámú pályázat keretében tervezett kiegészítő beruházás 

megvalósításához szükséges 520.598.650,- Ft többlettámogatást, valamint az ahhoz 

kapcsolódó 56 771 950 Ft önerő szükségességét Apc községre eső 878.378,- Ft önerő 

összegével együtt tudomásul veszi. 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy hatalmazza fel Juhász István Urat, mint Apc község 

Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc Községi Önkormányzat  
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képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 

gyakorolja. 

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
  

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

21/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a társulási 

tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 

azonosítószámú pályázat vonatkozásában az 520.598.650,- Ft-al megnövekedett projekt 

összköltségéhez szükséges 9,832844% mértékű, azaz 56 771 950,- Ft összegű önerő 

biztosítása érdekében pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz.  

 

A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy hatalmazza fel Juhász István Urat, mint Apc 

község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc Község 

Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 

szavazati jogát gyakorolja. 

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

  3./ Napirend: Polgármesteri Hivatal tetőfelújításra árajánlatok 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Az árajánlatokat mindenki megkapta. A szarufák cseréjét nem találtam az árajánlatokban. 

 

Juhász István polgármester 

A szarufák jó állapotban vannak, nem kell kicserélni, ez a vélemény. 

 

Jancsó István biz. tag 

Pályázni nem lehet tetőfelújításra ? 

 

Juhász István polgármester 

Az energetikai pályázatokban nincs benne a tetőcsere, ezt önerőből kellene megoldani. 

 

Gémes Virág biz. tag 

A költségvetésben van pénz eltéve a tetőfelújításra ? 
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Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

10 millió Ft van tervezve a költségvetésben a polgármesteri hivatal energetikai felújítására. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Az árajánlatok közül Bukovinszki Viktoré a legkedvezőbb ajánlat, de a tartalmat össze kell 

egyeztetni, javasolom halasszuk el a döntést a következő ülésre.  

 

Halmai László alpolgármester 

A villámvédelmet is meg kell csináltatni, össze kell hangolni a felújítással. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a következő ülésen döntsünk a 

polgármesteri hivatal tetőfelújításával kapcsolatban. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

23/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a polgármesteri hivatal tetőfelújítására beérkezett 

árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság tagjai a következő ülésen dönt a kérdésben. 

Megbízzák a biz. elnökét a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

 

Határidő:  következő bizottsági ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

  4./ Napirend: Egyebek 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Az iskola kérése, hogy az új iskola épület villamos hálózatát fel kellene újítani, bejárati ajtók 

cseréjét kérik, garázs építését is szeretnék.  

 

Juhász István polgármester 

Jövőre fel kell méretni, egy komoly vezeték áthúzás nem olcsó dolog. Az oldalsó kerítést 

szeretnék, ha lecserélnénk fa kerítésre. Ajtók cseréjét kérik és garázst is szeretnék, ha 

építenénk. 

Az iskola az energetikai pályázaton nem nyert. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Mivel szeretnénk támogatni az iskolát, ebben kell döntenünk. Javasolom a bejárati ajtókat 

cseréljük ki, ez nem nagy összeg. A villamos hálózat felújítására kérjünk árajánlatot és az 

ajtók cseréjére is, utána döntsünk a kérdésben. ki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel 

jelezze. 
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A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

24/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az iskola kérését és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy a régi iskola 2 bejárati ajtó és ablak cseréjére kérjen 

árajánlatot, az új iskola épület villamos hálózatának felújítására szintén kérjen árajánlatot. Az 

árajánlatok birtokában visszatér a kérdésre. 

Megbízzák a bizottság elnökét, a határozatban foglaltakat terjessze testület elé. 

 

Határidő:  soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

A kincstártól érkezett egy pályázati lehetőség. Gyermekétkeztetésre lehet pályázatot 

benyújtani rászoruló gyermekek étkeztetésére. 60 gyereket érintene, június 16-tól augusztus 

8-ig kellene biztosítani étkeztetést. Csak akkor pályázhatunk, ha a 60 gyermek mellé még 

plusz 60 gyermeket etetünk a saját költségünkön. Ennyi gyermeket nem tudnánk összeszedni. 

 

Klajzsovics Ferenc biz.elnöke 

Jó dolog lenne, de 120 gyermeket nem tudunk összeszedni, foglalkozzunk a pályázattal, vagy 

ne. 

Javasolom ne foglalkozzunk a pályázattal. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

25/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtásának 

lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság nem javasolja a pályázat benyújtását. 

Megbízzák a bizottság elnökét a javaslatot terjessze a testület elé. 

 

Határidő:  soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
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Gémes Virág biz. tag 

A bölcsődébe szeretnénk kültéri játékokra megszavaztatni egy bizonyos összeget, mert 

amikor a németek itt voltak, akkor nem kaptak se játékokat, se édességet. 100.000,-Ft-tot 

szeretnénk kérni. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom vegyük meg a kültéri játékokat a bölcsődének 100 eFt összegben.  

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

26/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a bölcsődébe kültéri játékok vásárlásának lehetőségét és az 

alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy a bölcsőde részére vásároljon kültéri játékokat 

100.000,-Ft összegben. 

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő:  soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Jancsó István biz. tag 

A KRESZ táblákat nem látni a faluban, Ady, Ifjúság út, az Apc táblát ellopták. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A Táncsics út végére tükröt kellene elhelyezni, a Rózsa út végén a hidat helyre kellene hozni. 

A padokat ki kellene helyezni a Petőfi téren. 

A bébi hintával mi a helyzet, sokan kérik, hogy legyen bébi hinta a művelődési ház 

játszóterén. 

 

Juhász István polgármester 

Szélesíteni kellene a  Rózsa út végén a hidat, ezt nem vállalja a Swietelsky Kft., beszélek 

Molnár Tamással mennyiért vállalná, hogy megcsinálja. 

A padok kihelyezése folyamatban van. 

A bébi hinta pótlása 52 eFt-ba kerülne, utánanéztünk, ennyibe kerül 1 db bébi hinta.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom vásároljuk meg a bébi hintát, hiányolják, vegyük meg. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

27/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták – a művelődési ház udvarán lévő játszótérre -  bébi hinta 

vásárlásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy vásároljon 1 db bébi hintát, maximum 52.000,-Ft 

összegben. 

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő:  soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Szó volt arról, hogy több KRESZ tábla hiányzik a községben, javasolom 300 eFt-tot 

különítsünk el a KRESZ táblák pótlására. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

28/2015.(V.04.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a községben KRESZ táblák pótlásának lehetőségét és az 

alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy 300.000,-Ft-tot különítsen el a községben KRESZ 

táblák pótlására.  

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő:  soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt 

és az ülést 16,35 órakor bezárja. 

 

 

kmft. 

 

                                               Klajzsovics Ferenc 

                                   biz. elnöke 
 


