Sárhida, 2012. október 30-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. október 30. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı – 1711 órától
- Balogh Tiborné, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı.

Tanácskozási joggal: Császár László körjegyzı
Takácsné Gál Andrea vezetı óvónı.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési
képviselıbıl 4 fı jelen van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása. A
javaslatokkal a testület egyetértve egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.

Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

2.

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3.

Köznevelési intézmény mőködtetése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

4.

Egyebek.
4.1. Épít-Pilhoffer kft. beadványa.
4.2. Béke utcai kátyú javítása.
4.3. Támogatás megelılegezı hitel határidejének módosítása.
4.4. Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása.

Napirendek tárgyalása:
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1.

Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal számol be a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés közötti munkáról.
Balogh Tiborné, települési képviselı: A ZALAVÍZ Zrt. képviselıivel történt konkrét
megállapodás?
Mázsa Ferenc, polgármester: Sikerült a szennyvízhálózatról közmő térképet szerezni a
ZALAVÍZ-tıl. A szennyvíz ügyben a fı csapásirány az Arany János utca. 3 helyre kértünk
állásfoglalást, az Arany János utca 21., 23. és a Béke utca 83. számú házaknál nem alkalmas
a rendszer mőszakilag a rákötésre, így az ott lakókat nem terheli talajterhelési díj fizetési
kötelezettség. Az Arany János utcában egy segéd gerincvezeték kerülne kiépítésre, amelyre
2-4 ház ráköthetı. Ezzel a megoldással sokkal kedvezıbb árak érhetık el a rákötés
tekintetében, hozzávetıleg 100-200 eFt körüli lenne a csatlakozási díj. Erre konkrét ajánlatot
fog adni a ZALAVÍZ. Ahol nincs kiépítve a gerincvezeték, ott a közeljövıben nem várható
elırelépés.
1711 órakor megérkezett Bakos Tibor települési képviselı, így a képviselı-testület 5
fıvel folytatta munkáját.
2.

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekrıl.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
65/2012. (X. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti idıszakban
végzett munkáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseirıl szóló beszámolót tudomásul vette.
3.

Köznevelési intézmény mőködtetése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az elıterjesztés. Az elıterjesztés tartalmaz minden, annak elkészítésekor
ismert adatot. Véleménye szerint a szeptember 11-i döntés megalapozott volt. Az elmúlt
idıszakban az általános iskolák állam általi átvételének folyamata elindult. Tárgyalni,
beszélni kell errıl. Az alapállás az, hogy az intézmények fenntartása állami kézbe kerül. Az
esetleges mőködtetés lehetıségérıl lehet dönteni. Az irány az, hogy a mőködtetést anyagi
okok miatt indokolatlan vállalni.
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Balogh Tiborné, települési képviselı: Már többször körbejártuk a kérdést, egyértelmő,
hogy nem leszünk képesek az iskolát mőködtetni.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Így is ÖNHIKIS-ek vagyunk, aki ÖNHIKI-re szorul,
hogyan akar fenntartani intézményt? Ez nem lehet kérdés, a mőködtetést át kell adni az
államnak.
Bakos Tibor, települési képviselı: Nincs más választásunk, mint az iskola átadása.
Pete Istvánné, települési képviselı: Nem is érdemes a mőködtetésen gondolkodni. Az
ÁMK-nak mi lesz a sorsa?
Mázsa Ferenc, polgármester: Meg kell tárgyalni ezt a kérdést testületenként külön-külön
és együttes ülésen és dönteni kell az ÁMK jövıjérıl. Novemberben napirendre kerül ez a
kérdés. Az biztos, hogy az ÁMK szervezetébıl kikerül az iskola.
Pete Istvánné, települési képviselı: Véleménye szerint szakmailag indokolt lenne, ha a
felnıttképzés és a közmővelıdés egyben, egy intézményi kereten belül megmaradna.
Mázsa Ferenc, polgármester: Több együttes ülésen téma volt a jelenlegi struktúra. Marad
önkormányzati fenntartásban a két óvoda, a közmővelıdési és a felnıttképzési tevékenység.
Még idén dönteni kell az intézményfenntartó társulási megállapodás sorsáról. A
felnıttképzésben és a közmővelıdésben minimális a két önkormányzat közötti kapcsolódás.
Nem biztos, hogy ÁMK formában kellene a feladat ellátását megoldani a jövıben. Jelenleg
az óvodák önkormányzati továbbvitele lehetséges, 2013. januárjától jön Bocfölde a közös
hivatalba, a változások lezajlása után kellene ismét tárgyalni az esetleges társulási
lehetıségrıl. A közös hivatal a költségvetési törvény tervezete szerint ki tudná szolgálni az
óvodák pénzügyi feladatainak ellátását is.
Pete Istvánné, települési képviselı: Éppen az lenne a javaslata, hogy az ÁMK-t meg
kellene tartani és a következı tanévtıl dönteni az esetleges szervezeti változásról.
Mázsa Ferenc, polgármester: Tudjuk, hogy ÁMK költséges megoldás. Nem biztos, hogy
ez a forma a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
közös hivatalba csatlakozó Bocföldének mik lesznek a saját intézményei tekintetében a
szándékai.
Pete Istvánné, települési képviselı: A múltkori egyeztetésen Bocfölde jelezte, hogy
intézményi társulásban képzelik el a további mőködtetést.
Császár László, körjegyzı: A Parlament honlapján már olvasható az illetékes miniszter
által benyújtott, a köznevelési intézmények átvételének rendjérıl szóló törvényjavaslat.
Ennek alapján az várható, hogy a pedagógiai szakmai feladatokat ellátó közalkalmazottak
mellett a szakmai munkát segítı és a funkcionális feladatokat – a pénzügyi-gazdálkodási
feladatok – ellátó dolgozók is átvételre kerülnek. A rendelkezésre álló információk alapján a
tankerületi igazgatók november elején kapják meg megbízatásukat, ezt követıen kezdik meg
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a tárgyalásokat valamennyi intézmény tekintetében az átadás-átvétel konkrét menetérıl,
tartalmáról és kerülnek megkötésre az egyedi megállapodások, amelyre a jogszabálytervezet nagyon szők határidıt biztosít a feleknek. Valószínőleg ebben a megállapodásban
rendelkezni kell a Göcsej Kapuja Bak ÁMK-nál folyó felnıttképzés további sorsáról, hiszen
az elsısorban az oktatási tevékenységhez kapcsolódik.
Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen
döntsön a testület az iskola további mőködtetése kérdésében.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
66/2012. (X. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete testülete 57/2012.
(IX. 11.) számú határozatát hatályban tartva az általános iskola
mőködtetését nem kívánja vállalni 2013. január 1. napjától.
4.

Egyebek.
4.1. Épít-Pilhoffer kft. beadványa.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az ülés elıtt került kiosztásra az Épít-Pilhoffer Kft. által
jelen jegyzıkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal benyújtott beadvány. Kérte a
Cég ügyvezetıjét, hogy jöjjön el az ülésre, adja elı személyesen álláspontját a testület elıtt.
Az ügy elızménye, hogy áprilisban megállapodás született a sportöltözı beruházás során
visszavont támogatás Önkormányzat, kivitelezı és mőszaki ellenır közötti megosztása
ügyében. Ezt a testület is jóváhagyta, így nyugodtan vártunk október 15-ig, amikor
egyeztetı tárgyalásra ültünk le Pilhoffer Úrral, hogy miként történjen az általuk vállalt
összeg ledolgozása. Ezen a megbeszélésen jött a villámcsapás, hogy a Cég nem kívánja
tartani az áprilisi megállapodásban foglaltakat, újabb és újabb plusz munka igényeket
jelezve, nem kívánja az általa vállalt bruttó 1 mFt értékő munkát elvégezni.
Bakos Tibor, települési képviselı: İt személyesen megkereste Pilhoffer Zoltán, elmondta
az ügyrıl a saját változatát. Mivel nem voltak meg a szükséges információi, azt javasolta
Pilhoffer Úrnak, hogy jöjjön el az ülésre, mondja el a véleményét. Szerinte – mivel a
beadványban felmerült – meg kellene hívni Fercsák Ágnest is, hogy İ is el tudja mondani a
saját véleményét, mert arra azért választ várna, ami az anyagban szerepel: „csináltam nekik
valamit”. Ha nem is testületi ülés keretében, de meg kellene hallgatni mind a két felet, mert
ezt a helyzetet tisztázni kell, mert csak az egymásra mutogatás megy.
Császár László, körjegyzı: Az egész ügy elızménye a sportöltözı beruházásnál történt
elszámolási helyzet. A pályázat ügyében a kifizetési kérelem a kivitelezı által beadott
számlarészletezı alapján készült el. Az MVH által lefolytatott helyszíni ellenırzés
megállapította, hogy jelentıs eltérések vannak a tényleges munkák és a dokumentumokban
feltüntetettekhez képest. Ennek következtében a megítélt támogatást 2,7 mFt-tal
csökkentette az MVH. Áprilisban ennek a rendezésére jött létre megállapodás az
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Önkormányzat, a kivitelezı és a mőszaki ellenır között, mely szerint a kivitelezı 1 mFt, a
mőszaki ellenır 300 eFt kötelezettséget vállalt az Önkormányzat felé. A mőszaki ellenır
ígéretét továbbra is fenntartva, készpénzben kívánja rendezni vállalását, a kivitelezıvel
pedig – a korábbi testületi döntésnek megfelelıen – a vállalás ledolgozása ügyében
kezdeményeztünk egyeztetést, mely október 15. napján volt. Ezen a megbeszélésen merült
fel, hogy a kivitelezı az általa plusz munkaként, az épület használhatóságának
biztosításához általa szükségesnek vélt munkák utólagos elszámolására, illetıleg a
ravatalozó pályázatnál a kivitelezı szakmérnöke által végzett munkák ellenértéket
érvényesíteni kívánja az általa vállalt 1 mFt értékő kötelezettség terhére. Megjegyzendı,
hogy a kivitelezı részérıl soha nem merült fel igényként, soha nem szólt arról, hogy a
szakmérnök által végzett munka vonatkozásában bármilyen ellenszolgáltatásra tartana
igényt, hiszen az egyeztetések célja ettıl a projekttıl teljesen elkülönülı, ravatalozó pályázat
szakmai megalapozását szolgálta. Annak fényében ez különösen érdekesnek tőnik, hogy a
ravatalozó kivitelezési munkáit is az Épít-Pilhoffer Kft. nyerte el.
Október 18-án folytatott megbeszélésen abban maradtunk, hogy a kivitelezı ajánlatot ad a
ravatalozó elıtetı kivitelezési munkáira, az ajánlatot és a sportöltözı elszámolására
vonatkozó véleményét október 24-ig megküldve az Önkormányzat részére. Ehhez képest
érkezett meg a testületi tagoknak átadott anyag, október 29-én délután. A mai napon a
Körjegyzıségen megjelent Pilhoffer Zoltán Úr és elmondta, hogy részükrıl csak akkor
fogadható el bármilyen megállapodás, ha elismerésre kerül az Önkormányzat által
pótmunkaként a nettó 100 eFt, 132 eFt, és az 525 eFt összegő munka, mindösszesen nettó
757 eFt értékben.
Mázsa Ferenc, polgármester: Felhívja a figyelmet az anyag elsı oldalán a második
bekezdésben foglaltakra, illetve a második oldalon az utolsó bekezdésre. Folytak a
kivitelezési munkák a kultúrnál és a hivatalnál, s egyszer csak, mint az atomvillanás, vitte el
a kivitelezıket a munkaterületrıl, két hete nem jelentek meg. Az ajtót október 15-én rakták
be, a színezés 8-a körül készült el. Érdekes számára ez a technológiai sorrend. Az ajtót
beépítették, de a mellette lévı kapcsoló nincs felrakva. Tény, hogy a kivitelezı részérıl a
sportöltözınél volt, a jobbítás szándékával végzett munka, de az tény, hogy az építési napló
és a kivitelezı által benyújtott számla köszönı viszonyban sincs a ténylegesen elvégzett
munkákkal. Lehet, hogy ennek az ügynek polgári per lesz a vége. Az a véleménye, hogy a
mővelıdési háznál végzett munkáknál a kivitelezı által tett vállalásnak megfelelı 1 mFt-on
felüli rész kerüljön kifizetésre. A pótmunkákat forszírozza Pilhoffer Úr, de azokról
semmilyen megrendelı, írásos dokumentum nincsen. Az tény, hogy a sportöltözın a 6 db
kicsi ablak és a rács festését jelezte, mint többletmunkát, de ez esetben nem százezrekrıl,
hanem néhány tízezer forintról lehet szó.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Nem érti az ügyet. Áprilisban elismeri a kötelezettséget,
most meg utólag mindent módosítani akar? Egyetlen árajánlatba sem kerül bekalkulálásra a
dokumentációt elkészítı bére. Az ajánlatot, az ajánlathoz szükséges elızetes számításokat
azért végzi a kivitelezı, hogy a munkát elnyerhesse.
Mázsa Ferenc, polgármester: Azt javasolja, hogy a kultúrházon elvégzett munkákat
tételesen átvizsgálva állapítsuk meg az elvégzett munkák értékét – közösen a kivitelezıvel -,
abból vonjuk le az 1 mFt-ot és az kerüljön kiegyenlítésre.
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Balogh Tiborné, települési képviselı: Egyetért a javaslattal, de a mi oldalunkon van olyan
szakember, aki ezt le tudja ellenırizni?
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem ért ilyen mélységig hozzá, de véleménye és tapasztalata
szerint Pilhoffer Úr mindig korrekt az ilyen jellegő elszámolások tekintetében.
Az a kérdés, hogy szándékunkban áll-e a kivitelezı által jelzett nettó 757 eFt értékő
pótmunka elismerése?
Pete Istvánné, települési képviselı: Nem látja okát semmilyen gesztus gyakorlásának. Az 1
mFt-ot a kivitelezı elismerte, pótmunka nem ismerhetı el.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
67/2012. (X. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete testülete az ÉpítPilhoffer Kft. (8896 Pusztaszentlászló, Béke u. 2.) Társasággal a
sárhidai Sportöltözı és a Mővelıdési Ház és Önkormányzati Hivatal
építési beruházások elszámolás tekintetében az alábbi feltételekkel
köt megállapodást:
• az elszámolás alapja az Önkormányzat részére megküldött
írásos anyagban történt 1.000.000,- Ft összegő térítésmentes
munkavállalás;
• a Kultúrház környékén kívül, illetve az Önkormányzati
Hivatalban elkezdett és már több, mint 2 hete álló munkák
számbavétele a tekintetben, hogy ténylegesen elvégzésre
kerültek-e a munkák;
• ez alapján megállapodás arról, hogy az eredetileg
meghatározottakhoz még hiányzó munkák meddig készüljenek
el (végsı ajánlott határidı: 2012. november 15.);
• az elvégzett és elvégzésre kerülı munkák ellenértéke
összeadásra kerül, abból levonásra kerül az 1.000.000,- Ft
összegő térítésmentes munkavégzés, a maradék összeg pedig
átutalásra kerül a cég számára a végleges mőszaki átvételt
követı 8 napon belül.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl a
kivitelezıt tájékoztassa, egyben felhatalmazza a fenti feltételeket
tartalmazó megállapodás megkötésére.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

4.2. Béke utcai kátyú javítása.
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Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzıkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Béke utcai kátyúk javítására kapott árajánlatokat. A Magyar Közutat is
megkereste, de İk csak az ütıkátyúk javítását tudják elvégezni.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Ember legyen a talpán, aki a Béke utcán végig tud
menni szlalomozás nélkül.
Mázsa Ferenc, polgármester: A Béke utca kátyúzására két ajánlat érkezett be, Kovács
Tamás nem vállalta a feladatot. A ZALA-DEPO építési mővezetıjével egyeztetett telefonon,
azt az ígéretet kapta, hogy bruttó 180 eFt-ért elvállalná a Cég a feladatot. Javasolja, hogy a
testület ezzel az összeggel fogadja el a munkák megrendelését.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
68/2012. (X. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete testülete a
Sárhida, Béke utcai kátyúzási feladatok elvégzését bruttó 180.000,Ft (azaz Egyszáznyolcvanezer forint) díjazás ellenében megrendeli a
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
(Zalaegerszeg Gasparich Márk u. 26.) szolgáltatótól. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.
4.3. Támogatás megelılegezı hitel határidejének módosítása.
Császár László, körjegyzı: A ravatalozó felújítási projekttel kapcsolatban elmondja, hogy
a módosítási kérelem elutasításáról az MVH döntést hozott. Az elutasítás indoka, hogy két
munkanem elhagyásra került, kettı pedig másik helyrajzi számra került áthelyezésre,
amelyet a döntésre jogosult mőszaki tartalom csökkentéseként értékelt. A fellebbezés
elkészült, a holnapi napon kerül postázásra. Az ügyintézıtıl kapott információk alapján új
támogató határozat várható. Ismert, hogy az MVH korábbi döntésével a templom melletti
térkı borítás elkészítésére benyújtott igényt elutasította. A döntés elleni fellebbezésünk
eredményeként ez a tétel jóváhagyásra kerül, mintegy 300 eFt értékben. A projekt
finanszírozásával kapcsolatban hatályban van a 26/2012. (IV. 25.) testületi határozat,
támogatás megelılegezi hitel igénybevételérıl. A határozatban sa hitel futamidejeként 2012.
december 31. került megjelölésre. Mivel a projekt december 31-ig biztosan nem kerül
befejezésre, célszerő lenne a határidıt meghosszabbítani, 2013. december 31-ig.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
69/2012. (X. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete testülete 26/2012.
(IV. 25.) számú képviselı-testületi határozatát az alábbiak szerint
módosítja: „a hitel futamideje és lejárata: a hitel szerzıdés
megkötésétıl számítva a támogatás teljes összegének megérkezését
követıen, de legkésıbb 2013. december 31.”
Az önkormányzat képviselıtestülete felhatalmazást ad a
polgármesternek és a körjegyzınek, hogy a hitelszerzıdés
módosítása ügyében eljárjon és a hitelszerzıdés módosítást az
Önkormányzat
képviseletében
a
Bak
és
Vidéke
Takarékszövetkezettel megkösse.
Határidı: 2012. november 30. és folyamatos
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı
4.4. Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása.
Császár László, körjegyzı: A képviselı-testület szeptember 4-én tartott ülésén fogadta el
az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletét. Az idıközben
bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a rendelet megalkotására felhatalmazó
rendelkezések közül kikerült a „kirívóan” szó, ezért a rendelet módosítása szükséges.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot a rendelet módosítására.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 17/2012.
(X. 31.) önkormányzati rendeletét az egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012. (IX. 05.)
önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 7.
számú mellékletét képezi.
4.5. Egyéb felvetések
Mázsa Ferenc, polgármester: A volt CKÖ iroda bérletének ügyében a Polgárırség jelezte
bérleti szándékát. Figyelembe kell venni a döntés során, hogy az Önkormányzatnak is
szükséges lehet a helyiség különféle anyagok tárolására. Az a javaslata, hogy a helyiség
közös használatú legyen az Önkormányzat és a Polgárırség között. A polgárırök
elhelyezhetik a kerékpárjaikat, illetve pihenıként is használhatják a helyiséget, ha
járıröznek. A két szervezet nem zavarná egymást, mert a polgárıröknek csak éjszaka, az
önkormányzatnak pedig nappal van szüksége az épületre. Itt az Önkormányzat karbantartási
anyagai
is
elhelyezésre
kerülhetnének
rendszerezetten,
illetve
nappal
a
közfoglalkoztatottaknak lehetne pihenıhely.
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Balogh Tiborné, települési képviselı: A polgárırök a mőködéshez szükséges
számítógépet, kerékpárokat is ott helyeznék el. Ebben az esetben a vegyes hasznosítás nem
célszerő.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az Önkormányzat oldaláról nézve így jobb körülményeket
tudnánk biztosítani a saját dolgozóknak.
Pete Istvánné, települési képviselı: Célszerőbbnek tartaná, ha a hivatali épületben
biztosítanánk helyiséget valamennyi civil szervezetnek a hét egy, kijelölt napján.
Mázsa Ferenc, polgármester: Támogathatónak tartja ezt a javaslatot. Mindegyik
szervezetnek lenne saját szekrénye, fakkja. A Polgárırség a kerékpárokat a volt CKÖ
irodában, egyéb eszközeit pedig a többi szervezettel együtt a hivatali épületben tárolhatná.
Megfontolásra ajánlja ezt a javaslatot a képviselık számára.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 1955 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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