JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.09.04-én 9,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirendek:
1) Önkormányzat fél éves pénzügyi beszámoló
2) Általános iskola felső bejárat felújítása
3) Mária u. 12. bérlakás bontása
4) Őszi közfoglalkoztatás önerő
5) Közvilágítás bővítése – Szabadság út
6) Katasztrófavédelmi sziréna felújítása
7) Winkelhaidi testvérkapcsolat ápolása
8) Sportcsarnokba takarítógép vásárlás
9) Szüreti felvonulás /vendégek, közös étel/
10) 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: Önkormányzat fél éves pénzügyi beszámoló
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az önkormányzat fél éves pénzügyi beszámolóját mindenki megkapta, van ahol nem várt
kiadás volt, de ezeket megszavaztuk.
Van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban.
Varga János biz. tag
A gesztenyefák permetezése az idén elmarad ?
Az EU-s pénzek elszámolása a csatorna-beruházással kapcsolatban hogy áll ?
Juhász István polgármester
A gesztenyefákkal kapcsolatban felhívjuk a vállalkozót, a költségvetésünkben szerepel.
A csatorna-beruházást pénzügyileg már lezártuk.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Van-e még kérdés. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet az
önkormányzat fél éves pénzügyi beszámolójával.
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A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
42/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzat 2015. első félévi pénzügyi beszámolóját és
az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában a 2015. első félévi
pénzügyi beszámolót.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
2./ Napirend: Általános iskola felső bejárat felújítása
Juhász István polgármester
Az iskola felső bejáratánál lévő beton terület /28 m2/ meg van repedve, megsüllyedt. Kértünk
árajánlatot Molnár Tamástól, 250 eFt-tot kellene elkülöníteni az önkormányzatnak a
munkákra, a többit az iskola fizeti /összesen 302 eFt/.
Javasolom csináltassuk meg, erről már beszéltünk.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Mindenképpen meg kell csinálni, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal,
hogy 250 eFt-tot különítsünk el az általános iskola felső bejárat felújítására.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
43/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az általános iskola felső bejáratának felújítását és javasolja
a testületnek, hogy 250 eFt-tot különítsen el a felújításra.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
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Juhász István polgármester
A Mária u. 12.sz. alatti bérlakásnál a tetőt kellene megerősíteni, mert télen meg fog csúszni,
tulajdonképpen veszélyes az épület. Ha nem csináljuk meg, akkor elcsúszik a tető és összedől
az egész.
Szalay Erzsébet biz. tag
Véleményem szerint a tetőt kellene lebontani, csak a falak maradjanak meg, ez lenne a
legcélszerűbb.
Juhász István polgármester
A bontási törmelék elszállítása és a gépi munka magas költséggel jár, ezért gondoltam, hogy a
tetőt kellene megerősíteni. Keresnénk egy szakembert, aki a tetőt rendbe rakná.
Jancsó István biz. tag
A közös tető a legnagyobb probléma, Benyákékkal egy megállapodást kellene írni, ha rendbe
tesszük a tetőt, utána nem kérnek semmit az önkormányzattól.
Gémes Virág biz. tag
Helyi szakembert kellene felkérni a munkára, Susán Gézát is meg lehetne kérdezni, mennyiért
bontaná el a tetőt.
Juhász István polgármester
Javasolom a költségvetésben állagmegóvásra elkülönített 500.000,-Ft-ból oldjuk meg az
állagmegóvást, ha szükséges a tetőt bontsuk el.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Egyetértek a polgármester javaslatával, kérem aki egyetért kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
44/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az Apc, Mária u. 12.sz. alatti önkormányzati bérlakás
bontását és az alábbi határozatot hozza:
A bizottság javasolja a testületnek, ha szükséges a tető bontását el kell végezni, mely munkát
a költségvetésben állagmegóvásra elkülönített 500.000,-Ft-ból fedezze.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
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4./ Napirend: Őszi közfoglalkoztatás - önerő
Juhász István polgármester
Szeptember 14-től indul az őszi közfoglalkoztatás, 14 + 4 fő létszámot kaptunk a munkaügyi
központtól. Az állam 85 %-os támogatást biztosít, 15 %-ot nekünk kell hozzátenni, mint
önerő. Szeptember 14-től december 31-ig 1.350.000,-Ft lenne az önerő. El kellene dönteni,
hogy legyen, vagy ne legyen közmunkás.
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
Márciustól megszűnt az FHT, így nincs önerő tervezve a költségvetésben a közmunkások
alkalmazására. 85 %-ot finanszíroz az állam, el kell dönteni legyen, vagy ne legyen.
Juhász István polgármester
Közfoglalkoztatottakra mindenképpen szükség van. 1.350.000,-Ft-tot kellene önerőként
biztosítani.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Szükség van a közfoglalkoztatottakra, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet
azzal, hogy 1.350.000,-Ft-ot különítsünk el önerőként az őszi közfoglalkoztatásra.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
45/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az őszi közfoglalkoztatáshoz önerő biztosításának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 1.350.000,-Ft-tot különítsen el az őszi
közfoglalkoztatáshoz önerő biztosításához /14 + 4 fő/.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
5./ Napirend: Közvilágítás bővítése – Szabadság út
Juhász István polgármester
Szóban jelezték, hogy a Szabadság út elején a Szabadság és Petőfi út közötti részen nincs
közvilágítás, szeretnék a lakók, ha lenne. Írásban is be fogják nyújtani a kérelmet. Egy
lámpaoszlop és lámpatest kihelyezése kb. 150 eFt-ba kerülne.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
Meg kell terveztetni, ami kb. 20 eFt.
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Mészáros Józsefné biz. tag
Javasolom 200 e Ft-tot különítsünk el a lámpaoszlop és lámpatest kihelyezésére, csináltassuk
meg.
Jancsó István biz. tag
A Szabadság út végén a lőtér fele is jó lenne megoldani a közvilágítást, ott is nagyon sötét
van.
Juhász István polgármester
Lehetne oda is közvilágítást tenni, de az megint kb. 200 eFt-ba kerülne.
Körömi Kázmér biz. tag
A napelemes megoldást is meg lehetne kérdezni, hogy mennyibe kerülne.
Juhász István polgármester
Csak az oszlop 60 eFt-ba kerülne, összességében az a megoldás sem olcsóbb, de
megnézhetjük mennyibe kerülne.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Szabadság út elejére /a Petőfi
út felé/ 1 db lámpaoszlopot és 1 db lámpatestet szereltessünk fel, melynek költsége 200.000,Ft.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
46/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a Szabadság utcában közvilágítás korszerűsítés lehetőségét
és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 200.000,-Ft-os keretet határozzon meg 1 db
lámpaoszlop és lámpatest felállítására.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

6./ Napirend: Katasztrófavédelmi sziréna
Juhász István polgármester
A katasztrófavédelmi szirénánk több éve nem működik, az elosztó dobozt kell kicserélni.
Kértünk árajánlatot Havellant László villanyszerelőtől, 200 eFt-os árajánlatot adott. A
katasztrófavédelem kötelez arra, hogy működő szirénával rendelkezzünk.
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Kötelező polgárvédelmi feladat, mindenképpen meg kell csináltatni.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
A katasztrófavédelem minden évben ellenőrzi a szirénák működőképességét.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Meg kell csináltatnunk, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 200
eFt-tot különítsünk el a sziréna kapcsolószekrényének a lecserélésére.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
47/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a katasztrófavédelmi sziréna felújítását és az alábbi
határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 200.000,-Ft keretösszeget határozzon meg Havellant László villanyszerelő árajánlata alapján - a katasztrófavédelmi sziréna
kapcsolószekrényének lecserélésére.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
7./ Napirend: Winkelhaidi testvérkapcsolat ápolása
Juhász István polgármester
Azt kellene megbeszélnünk a Winkelhadi kiutazással kapcsolatban, milyen módon menjünk
ki, gépkocsikkal, vagy busszal, milyen ajándékot vigyünk. Engem Szalay András kivinne.
Gémes Virág biz. tag
Ha busszal megyünk, akkor 2 sofőrrel kell számolnunk.
Mészáros Józsefné biz. tag
Javasolom menjünk busszal.
Juhász István polgármester
Az ajándékokra 100 eFt-tot javasolnék elkülöníteni. Az utazás költségeit mindenki fizesse
saját magas, vagy a költségvetésből fedezzük.
Mészáros Józsefné biz. tag
Véleményem szerint a költségvetésből fedezzük az utazás költségeit, a 100 eFt-tal egyetértek
az ajándékokra.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Összefoglalva javasoljuk a testületnek, hogy a Winkelhaidi ajándékokra 100 eFt-tot
határozzon meg, a buszköltséget a költségvetésből fedezzük.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
48/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a németországi Winkelhaidi testvértelepülésre látogatás
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 100.000,-Ft-os keretösszeget határozzon meg
ajándék vásárlásra és a kiutazás buszköltségét is a költségvetésből fedezzék.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
8./ Napirend: Sportcsarnokba takarítógép vásárlás
Juhász István polgármester
A Sportcsarnok takarításához jó lenne vásárolni egy komolyabb takarítógépet, utánanéztünk
kb. nettó 600 eFt-ba kerülne akciósan egy takarítógép.
Mészáros Józsefné biz. tag
Szerintem vegyük meg most, erről már beszéltünk korábban, a gyerekek minden nap
használják, sok a rendezvény, szükség van a takarítógépre.
Juhász István polgármester
A takarítónő nem bírja egyedül takarítani a csarnokot, a konyha létszáma is 1 fővel csökkent,
onnan nem lehet létszámot elvonni, szükség lenne egy komoly takarítógépre.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom bruttó 1 millió Ft-os keretösszeget határozzunk meg a takarítógép vásárlásra,
vegyük meg most.
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
49/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a sportcsarnokba takarítógép vásárlásának lehetőségét és az
alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek bruttó 1.000.000,-Ft-os keretösszeget határozzon
meg a sportcsarnokba takarítógép vásárláshoz.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
9./ Napirend: Szüreti felvonulás /vendégek, közös étel/
Juhász István polgármester
A Szüreti felvonulásra meghívtuk a kunadacsi testvértelepülést, előreláthatólag el fognak
jönni. A fellépőket és a meghívottakat is meg kellene vendégelni, javasolom főzzünk töltött
káposztát. Beszéltem a konyhásokkal, ők ezt javasolnák. 300 adagot kellene főznünk és a
lakosságot is megvendégelni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom 300 eFt-ot szavazzunk meg a Szüreti felvonulásra egytálétel készítésre és ingyen
kínáljuk a lakosságnak.
Mészáros Józsefné biz. tag
Egyetértek a 300 eFt-tal.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 300 adag étel és ital
megvásárlására a Szüretire 300 eFt-tot javasolunk a testületnek elkülöníteni.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
50/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a szüreti felvonuláson megjelent vendégek, közreműködők,
fellépők étkeztetésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 300.000,-Ft-os keretösszeget határozzon
meg a 2015.09.26-án megrendezésre kerülő Szüreti felvonulás és mulatságra 300 adag étel
elkészítéséhez + ital (bor) megvételére.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
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Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

10./ Napirend: Egyebek
Szociális tűzifa
Juhász István polgármester
Ismét lehet pályázni szociális tűzifára , tavaly 50 m3-t igényeltünk és 31 m3 tűzifát nyertünk.
1 m3 tűzifa 14.000,-Ft + ÁFA összegbe kerül, ha 150 m3 mennyiségű tűzifára pályázunk,
annak az önereje 190.500,-Ft, plusz a szállítás, hasogatás, kiszállítás. 650.000,-Ft-tot kellene
félretennünk, amibe minden költség belefér.
Szeptember 30-ig lehet pályázni és helyi rendeletet is kell alkotnunk.
Mészáros Józsefné biz. tag
Igény a lakosság részéről biztosan nagy lesz a szociális tűzifára, egy tértek a 650 eFt-tal.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Mindenképpen pályázzunk, meglátjuk mennyit fogunk nyerni, de a 650 eFt-tal egyetértek,
tegyük tartalékba a szociális tűzifára.
Kérem a bizottság tagjait, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
51/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázatán való részvétel lehetőségét és az
alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM
rendeletben foglaltak alapján nyújtson be pályázatot 150 m3 tűzifa megvásárlásának
támogatásához. Az önkormányzat biztosítsa a 190.500-Ft, azaz egyszázkilencvenezer-ötszáz
forint összegű önerőt. Az önerő és a további költségek ( tűzifa hasogatása és szállításának
költségei) fedezetére 650.000,-Ft-tot, azaz hatszázötvenezer forintot biztosítson.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

- 56 Költségvetési rendelet módosítása
dr. Zsiga Szilvia jegyző
A költségvetésünkben a 10 millió Ft megbontásra került, ezért kell a rendeletünket
módosítani…
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a 2015. évi költségvetés módosításával, az
elhangzottak szerint.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
52/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítását és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság tagjai javasolják a testületnek a költségvetési rendelt módosítását az alábbiak
szerint:
…
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Kossuth úti lakás megvásárlásának kérelme
Juhász István polgármester
Gulics István benyújtott egy kérelmet, mely szerint a Kossuth u. 2.sz. alatti önkormányzati kis
melléképületet és udvart szeretné megvásárolni. 400 eFt-tot ajánl fel vételárként az épületre,
100 eFt-tot az udvarra. Mi a vélemény.
Jancsó István biz. tag
Véleményem szerint nekünk nincs szükségünk arra az épületre és udvarra, nagyon romos,
adjuk el.
Mészáros Józsefné biz. tag
Esetleg szükséglakásnak nem lehetne használni, véleményem szerint nem olyan rossz állapotú
az épület.
Juhász István polgármester
Komfort nélküli, csak áram van, fűtés és víz nincs az épületben.
Körömi Kázmér biz. tag
Később csak pénzbe fog kerülni az önkormányzatnak.

- 57 Juhász István polgármester
Az udvart önmagában nem veszi meg senki. Egy feltételt szabok, hogy Gulics Zorán a Béke
utcai háza előtti árkot takarítsa ki és az évek óta a ház előtt álló rossz autót szállítsa el.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az épületet 400 eFt-ért, az udvart 100 eFt-ért adjuk el Gulics Istvánnak.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
53/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták Gulics István 3032 Apc, Orgona u. 12.sz. alatti lakos
kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonban lévő 3032 Apc,
Kossuth u. 2.sz. alatti ingatlanhoz tartozó udvart nettó 100.000,-Ft-ért, a melléképületet /volt
irattár/ nettó 400.000,-Ft-ért, összesen nettó 500.000,-Ft-ért eladja Gulics István részére.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
KMB-s lakás
Juhász István polgármester
A KMB-s lakásnál a bejárati ajtó fix ablakkal való cseréje munkadíjjal 250 eFt-ba, a hátsó
ajtó cseréje 200 eFt + munkadíj összegbe kerülne a kért árajánlat alapján, erről már
beszéltünk.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom várjuk meg az iskola felújítását és utána térjünk vissza a kérdésre.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
54/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a KMB-s lakás ajtócseréinek lehetőségét és az alábbi
határozatot hozzák:
A bizottság az iskola felújítását követően visszatér a kérdésre.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő: folyamatos
Felelős: biz. elnöke
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 11,45 órakor bezárja.

kmft.

Klajzsovics Ferenc
biz. elnöke

