
 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13.-án megtartott 15 óra 30 

perckor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Gárdonyi Sándorné   polgármester  

 László Péter    alpolgármester 

   Boda Csaba    képviselő 

 Ember Kinga    képviselő 

 Mészárosné Deres Tímea képviselő 

 Szabadi Attila   képviselő 

   Tatár Tiborné   képviselő 

 

 

Megjelent meghívottak: Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző, Nagy Balázsné 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert 7 főből 7 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  

A polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A képviselő-testület 

Ember Kinga és Tatár Tiborné képviselőket jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítésre. 

 

A képviselő- testületi tagok az ülésre telefonon kaptak meghívást, meghívó nem készült. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy az ülést a legfontosabb 

ügyek megbeszélésére, valamint a döntések előkészítéseire történő felhatalmazás miatt hívta 

össze. 

 

 

1./ Vörös iszap katasztrófa áldozatai részére gyűjtés szervezése. 

 

Gárdonyi Sándorné: A tegnapi alakuló ülésen a programjaim között felolvastam, hogy 

tervezem a vörös iszap áldozatai részére gyűjtés szervezését. Tudomásomra jutott, hogy az 

iskola a mai napon kiküldte a gyűjtésre szóló felhívását. Úgy gondolom, össze kellett volna 

hangolni a gyűjtés szervezését.  

A mai napon közcélú munkások minden házhoz eljuttatták az önkormányzat gyűjtésre 

irányuló felhívását. 

Elképzelésem szerint az egyik önkormányzati szolgálati lakást fel kellene ajánlani egy 

devecseri, vagy kolontári pedagógus számára, valamint az összes önkormányzati telket 

ingyen, több gyermekes fiatal házaspároknak. 

A Pihenőfaluban is több lakás üresen áll, abba is el lehetne helyezni néhány családot, ez 

ügyben a felszámolóval lehetne a kapcsolatot felvenni. 

 

Mészárosné Deres Tímea: A Pihenőfaluban 3 üres ház és 6-7 üres apartman van. Az 

iskolaigazgató tegnapi értekezleten jelentette be a vörös iszap áldozatai részére a gyűjtés 

szervezését. 
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Szabadi Attila: A Pihenőfaluban a közművek miatt probléma lehet a családok elhelyezése. Az 

állam segítene a házak felépítésében és ezért kötelezettségvállalást vár a majdani lakóktól. 

A szolgálati lakásoknál két lakást javasol felajánlani pedagógus házaspárok számára. 

 

Ember Kinga: A falu hasznára válna, ha többgyermekes családok települnének le. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy a vörös iszap 

károsultjai részére telkeket ingyenesen juttasson az önkormányzat, valamint pedagógus 

részére szolgálati lakást ajánljon fel, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 90/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Kolontár és Devecser települések vörös iszap károsultjai részére 

önkormányzati telkeket ajánl fel ingyenesen, valamint a Bajcs-Zsilinszky 

utca 2. szám alatt lévő társasházban egy szolgálati lakást pedagógus 

részére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy felvegye a kapcsolatot az érintett 

települések vezetőivel. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné 

   Polgármester 

 

Határidő: 2010. november 15. 

 

 

2./ ÁMK önálló gazdálkodásának megszüntetése. 

 

Gárdonyi Sándorné: 2010. november 15.-től az iskola gazdasági önállóságának 

megszüntetését szeretném megvalósítani. Varga Ferencnét az iskola jelenlegi gazdasági 

vezetőjét a Polgármesteri Hivatalban tudnánk tovább alkalmazni. 

 

Szanyi–Nagy Józsefné: Mészárosné Deres Tímea képviselő kérdésére válaszolva elmondja, 

hogy az iskola szakmai önállósága megmarad, de annak, hogy Általános Művelődési 

Központként működhet-e, utána kell néznie. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy az ÁMK önálló 

gazdálkodásának megszüntetése érdekében az előkészítő munkálatok megkezdődjenek, 

kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 91/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

szándékában áll az ÁMK önálló gazdálkodását megszüntetni 2010. 

november 15.-től.  

Felhatalmazást ad a képviselő-testület, hogy az átszervezés érdekében az 

előkészítő munkálatok megkezdődhessenek. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné 

   polgármester 

 

   Szanyi-Nagy Józsefné 

   jegyző 

 

Határidő: 2010. december 31. 

 

 

3./ Önkormányzat és intézményeinél pénzügyi vizsgálat kezdeményezése. 

 

Gárdonyi Sándorné: Kezdeményezem az Állami Számvevőszéknél az önkormányzat és 

intézményei tekintetében a pénzügyi vizsgálatot. Véleményem szerint az elmúlt években 

felelőtlen pénzügyi gazdálkodás valósult meg. Ha ennek a vizsgálatnak pénzügyi vonzata van, 

akkor elállunk a vizsgálattól. 

Szabadi Attila kérdésére válaszolja, hogy a teljes körű vizsgálatot 2006–2010 közötti 

időszakra kéri. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy az 

önkormányzat és intézményei pénzügyi vizsgálatát az Állami Számvevőszéknél 

kezdeményezzük, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 92/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

önkormányzat és intézményei pénzügyi vizsgálatát – felelőtlen pénzügyi 

gazdálkodás miatt – kezdeményezi az Állami Számvevőszéknél a 2006-

2010. évekre vonatkozóan. 

 

Felelős:  2010. november 15. 

 

Határidő: Gárdonyi Sándorné polgármester 
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4./ Idősek napja 

 

Gárdonyi Sándorné: Szabó Lászlóné védőnő kérelemmel fordult hozzám, szeretné, ha az 

elkövetkezendő években az idősek napját a Vöröskereszt szervezhetné meg. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal határozathozatal mellőzésével egyetért azzal, hogy 

az idősek napját az elkövetkezendő években a Vöröskereszt szervezze. 

 

 

5./ Utak aszfaltozása 

 

Gárdonyi Sándorné: Az utak aszfaltozására jelentkezett egy beruházó. Véleményem szerint a 

csatorna beruházás megvalósulása után foglalkozzon a testület ezzel a témával. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal határozathozatal mellőzésével egyetért azzal, hogy 

az utak aszfaltozásáról a csatorna beruházás után tárgyalják. 

 

 

6. Helyi újság újraindítása 

 

Gárdonyi Sándorné: Egy pécsi nyomdával vettem fel a kapcsolatot. Szanyi-Nagy Judit 

vállalta az újság főszerkesztői feladatát. Kérem a testületi tagok segítségét a cikkek írásában, 

terjesztését a CBA vállalja. 

Tatár Tiborné kérdésére válaszolja, hogy kb. 6-8 oldalas kiadványra gondolt. 

 

Szabadi Attila: Szanyi-Nagy Juditnak a szerkesztői feladatok ellátása során biztos lesznek 

költségei, ezeket biztosítani kell. Tudomásom szerint a többi fiatal is szívesen részt vesz a 

szerkesztésben. 

 

Ember Kinga: Felajánlja, hogy kiskőrösi nyomdából is kér árajánlatot. 

 

Gárdonyi Sándorné szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy a „Dégi Híradó” helyi 

újságot újraindítsuk, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 93/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2011. 

január 1.-től a „Dégi Híradó” helyi újságot újraindítja. 

Főszerkesztői feladatok ellátásával Szanyi-Nagy Judit Dég, Enyingi u. 

24. szám alatti lakost bízza meg. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

Határidő: 2010. november 30. 
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7. Partfal helyrehozatala 

 

Gárdonyi Sándorné: A vis maior keretből pályázott az önkormányzat a partfal felújítására, 

melyet visszaküldtek hiánypótlásra, de végül a pályázaton nem nyert az önkormányzat. A 

Katasztrófavédelem és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal munkatársai megnézték a 

partfalat. A Partfal Bizottság viszont későn jött ki, ezért, valamint egyéb hiányosságok miatt 

utasították el a pályázatot. 

A partfalat minél előbb meg kell javítani, mert nagyon balesetveszélyes az az útszakasz. 

Rohonczi Attila felajánlotta a segítségét a munka elvégzéséhez, az anyagköltséget az 

önkormányzatnak kell biztosítania. 

László Péter kérdésére válaszolja, hogy egyelőre csak a leomlott rész javítására gondolt. 

 

Szabadi Attila: A közcélú munkások között van kőműves, aki ki tudja javítani. 

 

A képviselő-testület határozathozatal mellőzésével egyetért azzal, hogy a partfal járda melletti 

részét önerőből kijavítják, valamint újra pályázzák a partfal egészének felújítását. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy a Dég, Enyingi 

utcában, a leomlott partfal helyrehozatala önkormányzati pénzeszközből megtörténjen, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 94/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

Enyingi utcában lévő leomlott partfal helyrehozatalát – pályázati 

pénzeszköz hiányában - önkormányzati pénzből valósítja meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megkezdésére. 

 

Határidő:  2010. október 20. (munkák megkezdésére) 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester  

 

 

8. Szüreti felvonulás 

 

Gárdonyi Sándorné: A szüreti felvonulás megszervezése és lebonyolítása nagyon szervezetlen 

volt. Tömör Attila jelezte, hogy nem tudott fogatot szervezni a felvonulásra, a polgármestertől 

kért segítséget, akinek Mátyásdombról sikerült két fogatot kérnie. A rendezvény után a 

szemetet csak felszólításra szedték össze. 

Nehezményezi, hogy a plakáton a támogatók nem voltak feltüntetve. 

 

Ember Kinga: A faluban több fogatos van, akik, úgy tudja, hogy várták a felkérést a 

felvonulásra. 
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9. Háziorvosi állásra jelentkezők. 

 

Gárdonyi Sándorné: Több jelentkező is érdeklődött már az állás iránt, akiknek az adatait 

felírtam. 

László Péter kérdésére válaszolva elmondja, hogy ügyvéd segítségét kérték a praxis jog 

elévülésével kapcsolatban, mivel olyan információt kapott, hogy ½-1 év múlva elévül. Úgy 

tudja dr. Fáklya Csaba 3 millió forintért akarja eladni a praxis jogot. Az önkormányzatnak is 

meg kell, hogy feleljen az új orvos. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A praxis jog dr. Fáklya Csabáé. Az ÁNTSZ-nél és az 

Egészségbiztosítási Pénztárnál is érdeklődtünk, ott azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a fél év 

elévülési idő az elhalálozott háziorvos örököseire vonatkozik, egyébként nincs időbeli 

korlátozás. 

 

Tatár Tiborné: Egészségügyi jogásznál érdeklődtem, ott azt a tájékoztatást kaptam, hogy fél 

év után az önkormányzat is hirdesse meg az állást. 

 

 

10. Október 23-i ünnepség. 

 

Gárdonyi Sándorné: Varga Gábor a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét kértem fel az 

ünnepi beszéd megtartására. Imre Bálintné megkeresett, hogy az ünnepi műsort fiatalok adnák 

elő. 

 

11. Iskolai fűtés-korszerűsítési szerződésének felülvizsgálata. 

 

Gárdonyi Sándorné: A szerződés jelenleg dr. Pintér György ügyvédnél van, aki a bírósághoz 

beadta az ügyet. Az iratanyagot át kell tanulmányozni, és fel kell venni a kapcsolatot az 

ügyvéd úrral. Kérem, hogy másik ügyvédet bízzunk meg a keletkezett iratanyaggal 

kapcsolatban. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy az ÖKOMORV 

Kft., mint alperes ellen indított ügyben másik ügyvédet bízzunk meg, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 95/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

ÖKOMORV Kft., mint alperes ellen dr. Pintér György ügyvéd által a 

Fejér Megyei Bírósághoz benyújtott üggyel másik ügyvédet bíz meg.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2010. október 20. 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 
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12. E.ON gallyazás, favágás. 

 

Gárdonyi Sándorné: A települést végigjárva fel kell írni, melyek azok a fák, amiket gallyazni 

kell, vagy kivágni, mert az áramvezetéknek útban vannak. A gallyak eltakarításában kérik az 

önkormányzat segítségét. Sajnos a lakók nem takarítják össze a levágott ágakat, ezért a 

közhasznúakkal gyűjtötték össze.  

A Bozót-patak melletti nyárfákat is ki kell vágni, mivel azok is nagyon közel vannak az 

áramvezetékhez. A fateleppel felvette a kapcsolatot a kitermelt nyárfák megvásárlása miatt. 

Kéri a javaslatot, ha a fatelep nem veszi meg, mi legyen velük? 

 

László Péter: Az E.ON a gallyazást nagyon hanyagul végzi. 

 

Ember Kinga: A közeli településen van, aki felvásárolja a kivágott diófákat. 

 

Mészárosné Deres Tímea: Ha a fatelep nem tart igényt a nyárfákra, akkor az elmúlt évhez 

hasonlóan a rászorulók között osszuk szét. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy a Bozót-patak 

melletti nyárfák a Derula Kft. részére kerüljenek eladásra, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 96/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete ügy döntött, hogy a 

Bozót-patak melletti önkormányzati területen lévő nyárfákat a Derula 

Kft.-nek (Dég, Köztársaság u. 2.) értékesíti. 

 

 

13. Fahíd felújítása. 

 

Gárdonyi Sándorné: A Táncsics utcát a Széchenyi utcával összekötő fahíd felújítását is 

mielőbb el kell végezni, mert balesetveszélyes. A felújítás költségvetését a műszaki ügyintéző 

elkészíti. Ennek a felújítására is pályázatot kellene beadnunk, hasonlóan a partfal 

pályázatához. 

 

Ember Kinga: A fatelepet kell megkeresni és támogatást kérni.  

 

Boda Csaba: Paksi Zoltán helyi vállalkozó ingyen elvállalná a felújítási munkát. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy a Táncsics és 

Széchenyi utcát összekötő gyalogos fahíd felújítása önkormányzati pénzből megtörténjen, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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Dég község Önkormányzatának 97/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Táncsics és a Széchenyi utcát összekötő gyalogos fahíd felújítását 

önkormányzati pénzből oldja meg. Az átcsoportosításról a későbbiekben 

intézkedik. 

 

 

 

14. Sodexo Kft-vel – étkeztetésre - kötött szerződés megszüntetése. 

. 

Gárdonyi Sándorné: A Sodexo Kft-vel a szerződést fel kell bontani, és az óvoda konyhát az 

önkormányzatnak vissza kell vennie. Az ott dolgozókat közcélú, közhasznú munkásokkal 

lehetne helyettesíteni. A szerződés tartalmazza, hogy a Sodexo átveszi az ott dolgozókat, de 

ha a megállapodást felbontjuk, akkor az önkormányzatnak kell továbbfoglalkoztatni őket. A 

szerződést megnézetjük az ügyvéddel a 27 millió Ft-os tartozás miatt. 

A Sodexo vezetőjét fel kell keresni, és egyezséget kell vele kötni. Részletfizetést kérünk, ha 

ez nem felel meg nekik, akkor az önkormányzat valamely ingatlanát ajánljuk fel a tartozás 

fejében. Ha nem sikerül az egyezség, csődöt kell jelenteni. 

 

Ember Kinga: A Sodexo felé fennálló tartozásunkat ki kell egyenlítenünk, hogy a konyhát 

vissza tudjuk venni. Szabadi Attila felvetésére válaszolja, hogy az önkormányzat havi 

850.000,-Ft állami támogatást kap az étkeztetésre, ezzel szemben a Sodexonak havi 3 milliót 

kell fizetni. 13 hónap alatt jön össze a jelenlegi tartozásunk. 

 

Szabadi Attila: Nagyon soknak tartom a havi 3 millió forint térítési díjat. Meg kell vizsgálni, 

hogy a költségek miből állnak. Milyen teljesítésből ered ez a tartozás? Miért engedtek ennyi 

tartozást felhalmozni? 

 

Gárdonyi Sándorné: Ismerteti a jelenlegi térítési díjakat. 2006 évig nem volt tartozás a Sodexo 

felé. Nem kellett volna ragaszkodni ehhez a szerződéshez, ha az előnytelen volt már az 

önkormányzat számára az utóbbi években, fel kellett volna bontani a szerződést. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné : Mészárosné Deres Tímea kérdésére válaszolja, hogy a szülők a 

térítési díjakat az iskolához fizették be. Az intézményi dolgozók étkezését is támogatja az 

önkormányzat a térítési és a Sodexo által megállapított díj közötti különbözettel.  

László Péter kérdésére válaszolja, hogy törvény alapján, gyermekétkeztetés esetén a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az óvodás gyermekek, az 1-7. 

általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetésben részesülnek. A kapott normatívát az 

önkormányzatnak ki kell egészítenie. Az önkormányzat többször kötött fizetési átütemezésre 

megállapodást a Kft-vel, de sajnos nem tudtuk teljesíteni. 

 

Tatár Tiborné: Az előző testület ígéretet kapott, hogy kigyűjtik, mennyibe kerül az ingyenes 

étkezés, de ez nem történt meg. 

 

 

 



 

 

9 

 

15. Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldről jelzálog bejegyzés törlése. 

 

Gárdonyi Sándorné: Jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldre került 

bejegyzésre a jelzálog. Ezt kívánjuk megszüntetni, és a jelzálogjogot a Tűzoltószertárra, 

Sportpályára és fogorvosi rendelőre bejegyeztetni. A tűzoltószertár épülete az önkormányzat 

tulajdona, viszont a terület, amire épült a Szabadság Mezőgazdasági Szövetkezeté. 

A termelőszövetkezet elnöke a telket ingyen átadja az önkormányzatnak, az illetéket nekünk 

kell fizetni. 

Kéri a képviselő-testületet, hatalmazza fel, hogy a szerződést elkészíttesse. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy arra a területre, 

amin a tűzoltószertár fekszik, az önkormányzat tulajdonjogot szerezzen, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 98/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Dég, Szabadság tér 43/6 hrsz. alatti tűzoltó szertár ingatlan földterülete 

tulajdonjogát megszerezze. 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére. 

 

A szerződés jóváhagyására, és aláírásra történő felhatalmazásra a 

legközelebbi testületi ülésen kerül sor. 

 

Határidő:  2010. november 30. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

16. Könyvvizsgálói szerződés 

 

Gárdonyi Sándorné: Az önkormányzat belső ellenőrzését a kistérség biztosítja ingyen. A 

könyvvizsgáló díját viszont az önkormányzat fizeti. Javasolom, hogy pályáztassuk meg a 

könyvvizsgálói tevékenység elvégzését. Komolyabb átvizsgálást tartok szükségesnek és az is 

fontos, hogy segítse a munkánkat. 

Szabadi Attila kérdésére válaszolja, hogy a könyvvizsgálói tevékenységet egész évre végezné. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A könyvvizsgálónkkal a megállapodást nem újítottuk meg. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy a 

könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázatot írjunk ki, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 99/2010. (X. 13.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázatot ír ki. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt, a pályázati kiírás elkészítésére, és a soron 

következő testületi ülés elé történő beterjesztésre. 

 

   Határidő:  2010. november 30. 

 

Felelős:  Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 

 

 

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a polgármester az ülést 17 óra 04 perckor 

bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Gárdonyi Sándorné      Szanyi-Nagy Józsefné 

      polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

Ember Kinga               Tatár Tiborné 

         képviselő       képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


