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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

4/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
5/2014 Napirend elfogadásáról
6/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
7/2014 Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megtárgyalásáról
1/2014. (II.6.) Önkormányzati Rendelet

A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szól 1/2010. (II.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

2/2014. (II.6.) Önkormányzati Rendelet
A helyi szociális ellátásokról szóló 10/2008. (IX.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

3/2014. (II.6.) Önkormányzati Rendelet
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

4/2014. (II.6.) Önkormányzati Rendelet
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-területének  szervezeti  és  
működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról

8/2014 "A Jász nép története" c. film elkészítésének anyagi támogatásáról
9/2014 A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény fejlesztésére vonatkozó pályázat 

benyújtásáról a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet keretében



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  február  5-én,  a  Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Gál Zoltán,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Dömők 
Istvánné jelezte távolmaradásának okát.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek Feketéné Laczlavik Ildikó és 
Vigh Miklós személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4/2014. (II.5.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Feketéné Laczlavik Ildikó és Vigh 
Miklós személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: kéri a napirend kiegészítését, 6. napirendi pontban  a gyermekek részére nyújtandó 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2010. (II.1.)  
önkormányzati rendelet módosítása, valamint a helyi szociális ellátásokról szóló 10/2008. (IX.15.)  
önkormányzati  rendelet  módosítása miatt  szükségessé  vált  Jászalsószentgyörgy  Községi  
Önkormányzat Képviselő-területének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.30.)  
önkormányzati rendelet módosítását kéri megtárgyalni. Az Egyebek napirendi pontban a Szekeres 
Bt. kérelmét, az óvoda  fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, valamint 
lakossági kérelmeket kíván megtárgyalni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:
- Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  

önkormányzati rendelet elfogadásáról
- Előterjesztés a gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a  

gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szól  1/2010.  (II.1.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

- Előterjesztés a helyi szociális ellátásokról szóló 10/2008. (IX.15.) önkormányzati rendelet  



módosításáról
- Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
- Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-területének szervezeti 

és  működési  szabályzatáról  szóló  10/2013.  (IX.30.)  számú  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

- Egyebek: - Előterjesztés "A Jász nép története" c. film elkészítésének anyagi 
   támogatásáról
-  Előterjesztés  a Cifrapalota  Óvodai  és Bölcsődei  Intézmény fejlesztésére  
   vonatkozó  pályázat benyújtásáról a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet keretében
- Radnóti út lakóinak kérelméről
- Szatmári Imre kérelméről

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5/2014. (II.5.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben
2.) Jegyző Helyben
3.) Irattár Helyben

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: első  körben  gratulációját  fejezi  ki  Sándor  Erzsébetnek,  ugyanis  a  ma  délelőtti 
Társulási tanács ülésén döntés született az óvodavezetői álláspályázat kapcsán az intézményvezető 
személyének kiválasztásáról, Sándor Erzsébet 5 évre kapott megbízást. Két ülés közötti fontosabb 
eseményként megjegyzi, hogy a tegnapi napon egy küldöttséggel az Országgyűlésbe tett látogatást, 
ahol  a  jászkun  redemptió  emléknappá  nyilvánításáról  volt  szavazás,  mely  szerint  2014-től 
hivatalosan május 6-a lett  a redemptió emléknapja.  Az eseményen több polgármester vett  részt, 
Jászalsószentgyörgyről  a  Talált  József  jászkapitánnyal  képviseltették  magukat.  Továbbá említést 
tesz  a  tegnap  délután  megtartott  Pénzügyi  Bizottsági  ülésről,  melyen  elbírálásra  kerültek  a 
beérkezett  szociális  tűzifa  pályázatok.  Összesen  61  pályázó  kapott  szociális  tűzifa  támogatást, 
egyenként 7-7 mázsát. Tájékoztatásul közli továbbá, hogy várhatóan a jövőhéten is lesz Képviselő-
testületi ülés, akkor teszünk látogatást az épülő Vadas csárdához. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzáfűznivalója?

Zsoldi  Lajos: tájékoztatásul  közli,  hogy  egy  korábban  beadott  pályázaton  nyert  a  Községi 
Polgárőrség 960.000.- Ft-ot működési kiadásokra.

Szarvák Imre: Gratulálunk! Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése? Mivel jelentkező nem 
lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a tájékoztatóban foglaltakat 



6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

6/2014 (II.5.) KT határozat

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben

Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák  Imre: ez  egy  első  körös  tárgyalás,  eddig  minden  évben  február  15-ig  fogadtuk  el  a 
költségvetést, új szabály szerint most február 5-ig kell beterjeszteni. Végleges döntést most nem 
hoznánk,  szükség  van  még  módosításokra.  A  lehetőségek  hasonlóak,  mint  tavaly,  talán  egy 
árnyalattal  jobbak,  ez a  működési  hiány kalkulációjában is  mutatkozik.  A hiány finanszírozását 
próbáljuk  megpályázni,  vagy  egyéb  bevételekből  finanszírozni,  esetleg  az  egyéb  kiadásokat 
csökkenteni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7/2014 (II.5.) KT határozat

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  
önkormányzati rendelet megtárgyalásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tárgyalta   az  önkormányzat  és 
költségvetési  szervei  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet-tervezetben 
foglaltakat,  azonban  további  tárgyalásra  és  a  soron  következő  Képviselő-testületi  ülésre  újbóli 
beterjesztésre javasolja a benne szereplő forráshiány csökkentésének ügyét, így nem fogadja el a 
előkészített  rendelet-tervezet aktuális verzióját.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben

Előterjesztés a gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szól  1/2010.  (II.1.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

Dr.  Kovács  Kornél: 2014.  január  1-től  módosult  a  szociális  törvény,  ezután  egységesen 



önkormányzati  segély  néven  futnak  a  korábban  átmeneti-,  rendkívüli  gyermekvédelmi-  és  a 
temetési  segély címen futó segélyek.  Emiatt vált szükségessé a következő két rendelet módosítása.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát,  szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetben foglaltakat. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

1/2014. (II.6.) Önkormányzati Rendelet

A  gyermekek  részére  nyújtandó  pénzbeli  és  természetbeni  ellátásokról  és  a  
gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szól  1/2010.  (II.1.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról
(A 1/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés  a  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.15.)  önkormányzati  
rendelet módosításáról

Szarvák  Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta.  Kérdés,  hogy a  Képviselő-testület  átruházza-e  a 
döntési jogkört a polgármesterre vagy a jegyzőre (átmeneti segély, méltányossági közgyógy ellátás) 
tekintetében beadott  kérelmek elbírálásának ügyét,  különben akár  8 vagy 15 naponta kell  ülést 
tartani. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

2/2014. (II.6.) Önkormányzati Rendelet

A helyi szociális ellátásokról szóló 10/2008. (IX.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
(A 2/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Szavák Imre: az önkormányzati rendeletek terén elindítottunk egy deregulációs folyamatot. Jelenleg 
olyan 2010 előtti módosító rendeletek vannak még hatályban, melyeknek az alaprendelete már rég 
hatályon  kívül  lett  helyezve.  Mivel  2014-től  már  kötelezően  fel  kell  tüntetni  a  rendeleteket  a 
Nemzeti  Jogszabálytárba,  szeretnénk ha rendbe lennének téve.  Megkérdezi,  hogy van-e kérdés? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:



3/2014. (II.6.) Önkormányzati Rendelet

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
(A 3/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-területének  
szervezeti  és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.30.) számú önkormányzati  
rendelet módosításáról

Szarvák Imre: az előző két rendelet módosítása miatt, valamint a jegyzői tisztség helyettesítéséről 
szóló  pont  miatt  vált  szükségessé  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  és  egyes  mellékleteinek 
módosítása. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

4/2014. (II.6.) Önkormányzati Rendelet

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-területének szervezeti  és  
működési  szabályzatáról  szóló  10/2013.  (IX.30.)  számú  önkormányzati  rendelet  
módosításáról
(A 4/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Kátai Lajos, Zsoldi Lajos és Gál Zoltán elhagyta az üléstermet.

Szünet után.

Egyebek:

Előterjesztés "A Jász nép története" c. film elkészítésének anyagi támogatásáról

Szarvák Imre: Szekeres Sándortól érkezett megkeresés, szeretnének egy 25 perces filmet forgatni, 
melyben bemutatnák a jász nép eredetét, népviseletét, szokásait, stb. Az elkészült filmet bemutatnák 
a Jászberényi, Szolnoki, Kunszentmártoni, Karcagi és Törökszentmiklósi városi televízióban, ezen 
kívül  átadnák  egy-egy  példányát  és  a  vetítési  jogot  minden  jász  településnek.  Kérik,  hogy 
támogassuk  a  film  elkészítését  50.000.-  Ft-tal.  Megjegyzi,  hogy  már  érdeklődött  más  jász 
polgármesterektől is ezzel kapcsolatban, nem nagyon hajlanak rá. Kérdés,  hogy támogassa-e az 
önkormányzat?

Kátai Lajos: javasolja, hogy amennyiben a többi önkormányzat is támogatja, akkor támogassa a 
jászalsószentgyörgyi önkormányzat is.



Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más vélemény? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

8/2014 (II.5.) KT határozat

"A Jász nép története" c. film elkészítésének anyagi támogatásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,  hogy amennyiben a 
jász települések önkormányzatainak többsége egyenként 50.000.- Ft-tal hozzájárul a Szekeres Bt. 
által  kezdeményezett,  25  perces,  jász  nép  eredetét,  népviseletét,  szokásait  bemutató  film 
elkészítéséhez, akkor a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat is egyszeri, 50.000.- Ft összegű 
támogatását  adja  a  fent  megnevezett  film forgatásához,  az  elkészült  film egy  példányáért  és  a 
vetítési jogáért cserébe.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben

Előterjesztés  a  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény fejlesztésére  vonatkozó  
pályázat benyújtásáról a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet keretében

Szarvák  Imre: óvoda  felújítására  irányuló  BM  rendelet  alapján  kiírt  pályázat  benyújtásához 
Képviselő-testületi támogató határozat szükséges. A megvalósítandó célok a csoportszobák előtti 
teraszok felújítása, csoportszobák ajzat burkolása, egy villamosenergia termelő rendszer kialakítása 
napelemek  segítségével,  valamint  új  óvodai  fektetőágyak  beszerzése.  Megkérdezi,  hogy  van-e 
kérdés?  A pályázat  benyújtási  határidejének  szűkösségére  való  tekintettel  szavazásra  bocsátja  a 
javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2014. (II. 5.) KT határozat

A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény fejlesztésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet keretében

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt 
be a 4/2014. (I.31.) BM rendelet keretében a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
fejlesztésére vonatkozóan az alábbi prioritásokat figyelembe véve:

1. csoportszobák előtti terasz burkolat felújítása br. 3.196.622 Ft
2. csoportszobák és egyéb helyiségek fal és ajzat burkolása br. 7.298.747 Ft
3. napelemes villamosenergia termelő rendszer kialakítása br. 8.807.450 Ft



4. 124 db óvodai fektetőágy és 6 db szállítókeret beszerzése br. 2.672.080 Ft

A beruházás tervezett összes építési és eszközbeszerzési költsége: 21.974.899 Ft
A beruházás önereje: 4.394.980 Ft
A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása 80%.
A szükséges önerőt, 4.394.980 Ft összeget az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. február 14.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Magyar Államkincstár JNSZM Igazgatóság, 5000 Szolnok Liget út 6.
5.) Irattár, Helyben

Tájékoztató a Radnóti út lakóinak kérelméről

Koczka László: a mai napon Kovács Pálné, Radnóti utca béli lakos személyesen kereste meg azzal a 
céllal,  hogy átnyújtson számára egy - a Képviselő-testülethez címzett - levelet, melyben az utca 
lakói  nevében nyilatkozik arról,  hogy milyen rossz állapotban van az út  és a  járda állapota.  A 
kérelemben - a felújítás sürgősségére tekintettel - hivatkozik arra, hogy a lakók nagy része idős 
korú,  akik  nehezen  tudnak,  vagy  nem  mernek  közlekedni  a  csúszós,  hepehupás  járdán.  Az 
önkormányzat  segítségét  kérik,  hogy  -  amennyiben  erre  lehetőség  van  -  tervezzék  be  az  út 
felújítását, de legalább a mára csaknem használhatatlanná vált járdaszakaszokat javítsák mielőbb.

Szarvák Imre: az kérelemben írt "életveszélyes" jelzőt túlzónak tartja, azonban elismeri, hogy a 
járda tényleg rossz állapotban van, melynek felújítását reális kérésnek tartja. Megjegyzi továbbá, 
hogy ezen kívül még legalább 20 km-nyi hasonló állapotban lévő járdaszakasz van a településen. 
Mivel továbbra sincs pályázati lehetőség utak és járdák felújítására, önerőből nem tudja kivitelezni 
mindezen kérések végrehajtását. A kérelemről most nem kíván határozatot hozni, ígéretet tesz, hogy 
amennyiben  2014-ben  is  indul  közúthálózat  karbantartására  irányuló  startmunka  mintaprogram, 
megpróbálja beütemezni a Radnóti út járdáinak felújítását. 

Tájékoztató Szatmári Imre kérelméről

Szarvák Imre: Szatmári Imre két kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az egyik egy régebbre 
visszanyúló ügy, mi szerint még 2007-ben szerződést kötött a helyi Vízmű Kft.-vel és befizette a 
230.000.- Ft-os szennyvízcsatorna bekötési díjat, azonban annak bekötése a mai napig sem valósult 
meg. Megjegyzi, többször beszélt már ez ügyben Szatmári Imrével és elmagyarázta ennek okát. 
Természetesen a község érdeke is, hogy az a terület fejlődjön, így hosszútávon mindenképpen kell 
szennyvíz csatlakozás. Reméli, hogy a tavasszal kezdődő  belvízprojekttel, csatornázással együtt 
meg  tud  valósulni  az  érintett  terület  szennyvíz  elvezetésének  kiépítése.  A másik  kérelemben  a 
telephelyre vezető, önkormányzati tulajdonban lévő bekötőút felújítását kéri, mely kérelmet rajta 
kívül még négy másik vállalkozás is aláírt. Ezzel kapcsolatban a helyzet az, hogy az érintett utat 
már eredetileg sem erre a nagy teherbírásra építették. Amennyiben felújítanánk, ki kellene tenni az 5 
tonnás  súlykorlátozást,  amit  természetesen  nem tudnának betartani,  hiszen  többnyire  a  gabonát 
méretni  szállító  járművek  közlekednek  rajta.  Egyféle  átmeneti  megoldást  jelentene  az  utat 
felcsikarni, egyneműsíteni, majd lehengerelni, egyébként az út teljes felújítást igényel. Ígéri, hogy 



megpróbál  jó  megoldást  találni,  azonban  ez  a  dolog  még  további  tárgyalásokat  indokol  és 
előkészítést  igényel,  döntés  ez  ügyben  csak  későbbiekben  születhet.  Megkérdezi,  hogy  van-e 
kérdés? 

Szavák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18:10 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


