Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én
megtartott soron következő, nyílt testületi üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak:

Hornok Sándor polgármester
Bunta Ferenc
Erdősné Bodor Tünde
Dr. Halász István László
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály körjegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülésen minden képviselő jelen van. Az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó képviselőt javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pont tárgyalásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:
N a p i r e n d:



1. A képviselő-testület 2013. évi Munkaterve

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző



2. Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programja, tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző



3. Köznevelési intézmény állami fenntartásba adásáról szóló vagyonkezelési szerződés jóváhagyása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések



1. Napirend: A képviselő-testület 2013. évi Munkaterve
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy a munkatervhez tegyék meg javaslataikat. A tervezetben a június 27-i üléshez nem terveztek
napirendet, ha van elképzelés akkor mondják el.
Átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály jegyző: elsősorban jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget akkor, amikor a költségvetést, zárszámadást, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót tárgyalják. Természetesen, ha van menetközben tárgyalandó esemény, téma akkor az felkerül a
napirendre. Ha van június 27-re napirendi javaslat, akkor azt beépítik, ha nincs, akkor a munkatervet úgy kellene elfogadni, hogy a június 27-i nap nem
szerelne a munkatervben. Az előző évek gyakorlata az volt, hogy I. és II. félévre külön-külön készült munkaterv, azonban nem látta akadályát annak, hogy
egész évre készítsék el.
Bunta Ferenc képviselő: az iskolával kapcsolatban minden eldőlt már, szeptemberig nincs ülés betervezve?
Dr. Baji Mihály jegyző: gyakorlatilag minden eldőlt már az iskolával kapcsolatban. Évközben átszervezni nem lehet, ezért még kistérségi irányítás van, az
üzemeltető a KIK. Szeptember 1-jétől a változás annyi lesz, hogy a fenntartó és az üzemeltető is a KIK lesz. Augusztusban egy tájékoztatást tud adni a KIK
arról, hogy lesz-e összevonás, vagy sem.
Napirendi pontra vonatkozó javaslat nem érkezik a képviselőktől.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi munkatervről szavazzanak azzal a módosítással, hogy a június 27-i dátum
napirendi pont hiánya miatt kerüljön ki.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

2/2013. (I. 31.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítással érintett 2013. évi munkatervet elfogadja az alábbiak szerint:
2013. FEBRUÁR 28.



1. A 2013. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
2013. MÁRCIUS 28.



1. Tarhos Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



2. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



3. A 2012. évben támogatott civilszervezetek beszámolója a pénzbeli támogatás felhasználásáról

Előadó: civilszervezetek vezetői
Bejelentések
2013. MÁJUS 30.



1. Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző



2. Beszámoló a nappali szociális ellátásról (idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családgondozás)

Előadó: Öregné Kádas Julianna Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója



3. Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója

Előadó: Kuratórium elnöke
Bejelentések
2013. AUGUSZTUS 29.



1. Tájékoztató az általános iskola 2012/2013-as tanévének munkájáról, és a 2013/2014-es tanév indításáról

Előadó: Kis Eszter tankerületi igazgató



2. Tájékoztató a Békési Kistérségi Óvoda működéséről és az évkezdésről

Előadó: Békési Kistérségi Óvoda Igazgatója
Bejelentések
2013. SZEPTEMBER 26.



1. Beszámoló a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző



2. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
2013. NOVEMBER 28.



1. Beszámoló a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző



2. Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2013. III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



3. A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



4. A 2014. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
Bejelentések
2013. DECEMBER 19.
Közmeghallgatás



1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző



2. Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző



3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
Bejelentések
2./ Napirend: Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja, tanyagondnoki szolgálatról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Hornok Sándor polgármester: a tanyagondnoki rendelettel kapcsolatban van-e módosító indítvány, kérdés, kiegészítés?
Dr. Baji Mihály jegyző: a Békés Megyei Kormányhivatal tavaly szeptemberben a tanyagondnoki szolgálat tevékenységét, működését vizsgálta. Olyan
hiányosságot, ami miatt a működési engedélyt visszavonták volna az ellenőrzés nem állapított meg. Állapított meg azonban olyan hiányosságot, hogy a
szakmai programot át kellett dolgozni. A szakmai program átdolgozása előtt a szakmai szervezettel, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével történt
egyeztetés. A szakmai program átdolgozása miatt a tanyagondnoki rendelet módosítása is szükségessé vált. A rendeletben azonban annyi módosítást kellett
volna átvezetni, hogy inkább új rendeletet írt, a régit pedig hatályon kívül kellene helyezni. Ehhez kapcsolódóan elkészítette az SZMSZ-t is. A vizsgálat
megállapítása az volt, hogy a szakmai munka megfelelően ellátott. A dokumentáció megtekinthető.
Bunta Ferenc képviselő: a szakmai program szélesebb terjedelmű, mint az előző volt.
Dr. Halász István László képviselő: a tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos előterjesztés szépen előkészített, szakmailag megfelelő anyag. Ő még ilyen
alaposan elkészített anyagot nem kapott.
Bunta Ferenc képviselő: szerinte vannak benne túl általános dolgok, talán jobb lenne leszűkíteni.
Dr. Baji Mihály jegyző: a régi rendelet tartalmazott olyan rendelkezést, amely térítésköteles szolgáltatást szabályozott, ilyen nincs. Aki külterületen él és a
szociális körülményei miatt rászorult, mindenféle vizsgálat nélkül térítésmentesen kell a szolgáltatást biztosítani. Polgármester úrral egyeztetett és a helyi
sajátosságokat figyelembe vette.
Bunta Ferenc képviselő: kinek a címe a VI. 14. szám?
Dr. Baji Mihály jegyző: Molnár István jelenlegi tanyagondnoké.
Bunta Ferenc képviselő: ebből már nagyon nagy gondok is voltak, hogy a jármű folyamatosan kint volt a tanyagondnoknál. Ha most megint megengedik,
hogy a járművet kint tárolhassa, újra probléma lehet belőle.
Dr. Baji Mihály jegyző: előfordulhat olyan eset, hogy Vizesfásról Békéserdőre megy a tanyagondnok és ráfizetés lenne a tarhosi telephelyen történő leállás.
Bunta Ferenc képviselő: a tanyagondnok két éve nem dolgozik, s nem is tudják, hogy mikor fog dolgozni. Nem érti, miért a tanyagondnok címe szerepel a
Szakmai Programban? Miért nem a mindenkori helyettes tanyagondnok címe szerepel?
Dr. Baji Mihály jegyző: a testületnek meg van az a jogköre, hogy kivegye a szakmai programból a tanyagondnok címét.
Erdősné Bodor Tünde képviselő: nem lehetne állandó személyt alkalmazni?
Dr. Baji Mihály jegyző: Molnár István a tanyagondnok, ő az állandó személy. A tanyagondnok betegsége miatt a feladat helyettesítéssel van megoldva. Egy új
ember kiképzése több százezer forint, ezt meg kell gondolni.
Hornok Sándor polgármester: a képviselő úr javasolta, hogy a szakmai programból vegyék ki a tanyagondnok címét, a VI. 14. számot. Más dokumentációban
is szerepel ez a cím?
Dr. Baji Mihály jegyző: az SZMSZ 4. oldal 15. pontjában is szerepel a Tarhos, VI. 14.

Bunta Ferenc képviselő: valakit be kellene iskolázni.
Hornok Sándor polgármester: addig nem tudnak lépni, amíg a jelenlegi közalkalmazott sorsáról nem tudnak konkrét dolgot. Addig helyettesítéssel oldják meg
a feladatot.
Dr. Baji Mihály jegyző: kéri a testületet, hogy az SZMSZ 1. oldal 6. pontjában a munkaviszonyt közalkalmazotti jogviszonyra szíveskedjenek kijavítani.
Hornok Sándor polgármester: van-e további hozzászólás?
További hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendeletről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról (a rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosított tanyagondnoki szolgálat szakmai programjáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
3/2013. (I. 31.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját a módosítással - előterjesztés 11. oldal Tárgyi feltételek
bekezdésben „de kivételesen a Tarhos, VI. ker. 14. szám alatti ingatlanon lévő garázsban is tárolhatja" szövegrész elhagyása - együtt elfogadja, s ezzel
egyidejűleg a 2010. évben kiadott szakmai program hatályát veszti.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 1.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tanyagondnoki szolgálat módosított Szervezeti és Működési Szabályzatáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
4/2013. (I. 31.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosítással - előterjesztés 1. oldal 6.
pont „munkaviszony" helyett közalkalmazotti jogviszony, előterjesztés 4. oldal 15 pont „de kivételesen a Tarhos VI. ker. 14. szám alatti ingatlanon lévő
garázsban is tárolhatja" szövegrész elhagyása - együtt elfogadja.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 1.
3./ Napirend: Köznevelési intézmény állami fenntartásba adásáról szóló vagyonkezelési
szerződés jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: korábban már foglalkoztak ezzel a témával, a vagyonkezelési szerződés jóváhagyása formaság. Átadja a szót a Dr. Baji Mihály
jegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály jegyző: felhívja a képviselők figyelmét a szerződés 5. oldal 26. pontjára. Lesznek olyan költségek, amelyeket az önkormányzat továbbszámláz
a KIK felé, mivel nem lesznek átíratva a közüzemi szerződések.
Hornok Sándor polgármester: mindenki számára tiszta legyen a kép elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem csak a pedagógusokat
vette át, hanem a működtetést is teljes egészében átvette. A technikai feladatokra egy embert vesznek fel, aki végzi a takarítást, fűtést, fűnyírást stb.
Egyenlőre változatlan formában működik az intézmény, várhatóan 2014-ben lesz átszervezés. Az elv az, ha 8 gyermek szülője kéri, akkor a helyben tanulást
biztosítani kell. Jelenleg 22 gyerek jár iskolába, ebből 3 gyerek békési. Évente 3-4 fővel csökken a létszám.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Vagyonkezelési szerződésről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
5/2013. (I. 31.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési intézmény állami fenntartásba adásáról szóló vagyonkezelési szerződést elfogadja és
egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
1./ Bejelentés
Üzletrész vásárlása a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, ő azt nem kívánja kiegészíteni. Átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály jegyző: jogszabályi kötelezettség, hogy az önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások többségi tulajdonával működhetnek a
közszolgáltatást végző cégek. Amit tudni kell, hogy minden tag 250 e Ft-ot fizetett be, s mindenkinek egy szavazata van. A tulajdonosi részt az
önkormányzatok adják, a szaktudást adja a TAPPE KFT és a Békési Hulladékgyűjtő KFT. Amennyiben kilépnének a kft-ből, úgy a befizetett 250. e Ft
visszajár.
Bunta Ferenc képviselő: a TAPPE Kft-nek 1/40-ed tulajdoni hányada van a nonprofit kft-ben?
Dr. Baji Mihály jegyző: igen, ők biztosítják a szakmai hátteret.
Hornok Sándor polgármester: az árak kialakításában van szerepük az önkormányzatoknak.
Dr. Baji Mihály jegyző: a hulladékgazdálkodási törvény alapján a szolgáltatók maximálisan 4,2 % áremelést hajthattak végre és még bejött a felügyeleti díj és
a hulladéklerakási díj.
Bunta Ferenc képviselő: a szerződést ezentúl a nonprofit kft köti a TAPPE Kft-vel?

Dr. Baji Mihály jegyző: a Manifest Kft már korábban megbízta a TAPPE Kft-t a szolgáltatás végzésével, talán annyi változás lesz, hogy a számlát a Manifest
Kft fogja megküldeni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez történő csatlakozási szándékról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
6/2013. (I. 31.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy csatlakozni kíván a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez (5746 Kunágota,
Rákóczi út 9., cégjegyzékszám: 04-09-009182, adószám: 2142587-2-04, képviseli: Bondár Lajos ügyvezető) 250.000,- Ft összegű üzletrész
megvásárlásával. Ennek fedezetét a 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 28.
2./ Bejelentés
Konyha működtetése
Hornok Sándor polgármester: beszélni kell a helyi konyha működtetéséről, mivel a gyereklétszám a felső tagozat megszűnésével jelentősen csökkent.
Jelenleg maximum 30 gyereknek és 50 körüli felnőttnek főz a konyha. A foglalkoztatottak létszámán nem tudnak tovább csökkenteni. Az energia fajlagos
költsége az adagszám folyamatos csökkenése miatt romlott. A konyha vesztesége - 2012. 11 hónapig - 4100 e Ft. A 2013. évi állami támogatási rendszer
feladatot finanszíroz, a kötelező feladatot kell ellátnia az önkormányzatnak. Az étkeztetésre kapott finanszírozás nem fedezi annak költségét. Az adóbevétel
is lecsökkent, hiszen a gépjárműadó 60 %-át elveszik, a kommunális adóból befolyt bevétel a hulladékszállítást sem fedezi. Az iparűzési adóból befolyt
bevétel marad meg. A költségvetés összeállításánál nagyon figyelni kell, mivel hiány sem tervezhető. A konyha vesztesége nem megengedhető, viszont az
étkeztetési kötelezettség az önkormányzatoknál megmaradt. Korábban az iskola étkeztetését továbbszámlázták, most viszont az étkeztetés normatíváját az
önkormányzatnak kell lehívnia, ami nem fedezi az ezzel kapcsolatos a kiadást.
Át kell gondolni, hogy mit tudnak ez ügyben tenni. Az ő elképzelése, hogy a konyhát ne számolják fel, hiszen a tárgyi feltételek adottak, a felszereltség jó.
Annyi változás lenne, hogy nem helyben történne a főzés. Vásárolni lenne célszerű az ebédet. Nehezíti a helyzetet, hogy a gyermekek 80 %-a
kedvezményes étkeztetésű.
Várja a javaslatokat?
Erdősné Bodor Tünde képviselő: mi lehet a megoldás?
Hornok Sándor polgármester: arra gondolt, hogy konyháktól fog ajánlatokat bekérni - legalább három helyről - , s meghívja őket és a testület kiválasztja a
legkedvezőbbet. Vannak olyan főzőhelyek, amelyek rendelkeznek szabad kapacitással.
Szilágyi Anikó képviselő: mikortól lenne a változás?
Hornok Sándor polgármester: úgy gondolja, hogy áprilistól lenne változás. A személyzet a fő probléma, hiszen a változás négy főt érintene. Az
élelmezésvezető megbízási szerződése március 31-ig tart. A szakács közalkalmazott, azonban a szerződése határozott idejű, március 31-ig tart. Az egyik
konyhalány jelezte, hogy júliustól öregségi nyugdíjba megy, a másik konyhalányt pedig meg lehetne bízni a konyha fenntartásával, ebéd kiosztásával.
Dr. Halász István László képviselő: ha ez a menetrend betartható, akkor ez így jó. Ennél jobbat nem tudnak kitalálni.
Dr. Baji Mihály jegyző: Muronyban vállalkozó viszi a konyhát másfél-két éve. Ő végzi az étkeztetést az óvodában és az iskolában, s ezen kívül szállít még
Békésre.
Bunta Ferenc képviselő: a szakács az élelmezésvezetést nem tudja ellátni, így akkor megmaradhatna két fő?
Hornok Sándor polgármester: úgy tudja, hogy a szakács nem végezheti el az élelmezésvezető feladatait.
Dr. Halász István László képviselő: elő van írva, hogy milyen végzettségű személy láthatja el az élelmezésvezetői feladatokat. Az is meg van határozva, hogy
az intézményt hány embernek kell ellátnia.
Dr. Baji Mihály jegyző: meg fogja nézni a konyha működési engedélyét.
Hornok Sándor polgármester: az élelmezésvezető dolga a másnapi főzéshez szükséges nyersanyag kiadása, véleménye szerint a szakács nem láthatja el
ezt a feladatot. A működési engedélyt nem adnák vissza, hiszen az engedély határozatlan időre szól, a berendezés megfelel az egészségügyi előírásoknak,
a HACCP programnak is megfelelnek.
Bunta Ferenc képviselő: a szociális ellátottak 345 forintot fizetnek az ebédért, ha szállítani fogják, akkor is ennyit fizetnek?
Hornok Sándor polgármester: az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ felé 605,- Ft-ért számlázza az ebédet, az ellátott 345,- Ft-ot fizet, a többi
normatívába megigényelhető. A vállalkozóval az önkormányzat köt szerződést, amennyiben az kedvező ajánlatot tesz. A szerződést maximum egy évre
kötik, s ha nem felel meg, úgy más szolgáltatóval, vállalkozóval kötnek szerződést.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot: Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hornok Sándor
polgármestert, hogy az önkormányzati konyha működtetésének lehetőségeit mérje fel, s annak eredményéről a képviselő-testületet a februári ülésén
számoljon be.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
7/2013. (I. 31.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hornok Sándor polgármestert, hogy az önkormányzati konyha működtetésének
lehetőségeit mérje fel, s annak eredményéről a képviselő-testületet a februári ülésén számoljon be.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 28.
Hornok Sándor polgármester: a szennyvízzel kapcsolatban elmondja, hogy a pályázati döntés ellen kifogást nyújtottak be, melyről még nem érkezett válasz.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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