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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február
15.-én 12 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

1/2016. (II. 15.) Folyószámla-hitelkeret szerződés kötése

Rendelet száma Tárgya

1/2016. (II. 16.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (kormányzati funkciók
felvétele, törlése)



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15.-én
12 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal irodája.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.
Nagy Zoltámié gazd. előadó.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, a jegyző asszonyt és Nagy Zoltánnét.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett elfogad:

1.1 Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Polgármester, gazdálkodási előadó.

2.! Egyebek

Napirendek

1.! Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Nagy Zoltánné gazdálkodási előadó.
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Sajnos nem voltak könnyű helyzetben a 2016. évi költségvetés
összeállításánál. Az iparűzési adó bevételnél jelentős csökkenéssel kell számolniuk. A
József A. utcai partfal megépítésénél be kellett építeni 3.000 E Ft vis maior önerőt,
valamint településrendezési tervet, integrált fejlesztési stratégiai tervet kell készíttetniük,
melynek költsége 4.300 E Ft, s amit év végéig hatályba kell léptetni.
A folyószámla-hitelkeret összegét szerették volna csökkenteni, de sajnos nem tudták.
Előre láthatólag hosszabb lejáratú hitel felvételére is szükségük lesz.
Szociális kiadásokra többet kaptak az elmúlt évihez képest, melyet szociális téren kell fel
használniuk. Tavaly elkezdték a jóléti intézkedéseket az óvodás és iskolás gyermekeknél
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az étkezési térítési díjak támogatásával, melyet az idén szeretnének kibővíteni a felső
tagozatos, és középiskolás gyermekeknek 10 E Ft-os iskolakezdési támogatással.
Felkéri Nagy Zoltánnét, hogy részletesen ismertesse az Önkormányzat 2016. évre tervezett
költségvetését.

Nagy Zoltánné: A tervezett költségvetés ismertetését a mérleggel kezdi, azon belül is a
beruházásokkal. Elmondja, hogy működési bevételből beruházást fedezni nem lehet, ezért
a partfal önerejére és a településrendezési terv elkészítésének fedezetére éven túli hitelt
kellett beépíteni. További beruházásként került beépítésre a szennyvíz szivattyúk cseréjére
1.270 E Ft, a hivatalon belüli vizesblokk kialakítására 1.016 E Ft.
A működési bevétel jelentősen csökkent az elmúlt évhez képest. Ennek oka, hogy nőtt az
ingyenes étkeztetésben részesülő óvodás és iskolás gyermekek száma, mellyel csökkent a
térítési díj bevétel, illetve csökkent az ellátotti átlaglétszám a szociális étkeztetés területén.
Az iparűzési adó bevételnél is 4 M Ft-os csökkenéssel kellett számolniuk. Ha megemelnék
az iparűzési adó bevételüket 1 M Ft-tal az fél millióval javítaná a hitelképességüket.

Dudás Róbert: Ha több adót terveznek, akkor a hitelképességük is emelkedne és sajnos
nem tudják mennyire lesz szükségük.

Nagy Zoltánné: A térítési díjak nyersanyagértéke a tavalyi szinten van számolva.
Allami támogatásban 6 M Ft-tal kaptak többet, mint tavaly és szociálpolitikában is 3,8 M
Ft-tal több lett a támogatás az elmúlt évihez képest.
Az átvett pénzeszközök a Mátraderecskétől átvett pénzt és a közfoglalkoztatásra kapott
összeget tartalmazza.
A pénzmaradvány 4.323 E Ft, de ez még változhat, a végleges összeg a zárszámadási
rendelettel lesz elfogadva.
A bevételek főösszege 79,9 M Ft, melyből a hiány 14.990 E Ft.
A kiadások részletezését a személyi kiadásokkal kezdi. A bérekbe a törvényi béremelések
lettek beépítve, mely az óvodánál jelentős emelkedést jelent. A közfoglalkoztatásnál is 2
M Ft-tal több bér lett betervezve. Elmondható, hogy a polgármesteren és a 2 Fő
köztisztviselőn kívül mindenki kapott béremelést. Ezeken kívül az Erzsébet utalvány, a
számlavezetési díj, a megbízási díjak, valamint a reprezentációs kiadások tartoznak bele.
A munkaadói járulékok a bérek után fizetendő terheket tartalmazzák.
Az átadott pénzeszközöket a 2. információs tábla szerint részletezi.

Dudás Róbert: A sportegyesületnek jelentős összegű pénzt sikerült szereznie, ami a
működésüket biztosítja, így a költségvetésbe nem terveztek nekik támogatást.

Bíró Sándor: Javasolja, a sportpályán a fű vágását számlázza le az Önkormányzat az
egyesületnek.

Dudás Róbert: Ebben az évben nem lehet, mert a pályázat nem így lett beadva.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Javasolja, az asszonykórusnak is tervezzenek be támogatást,
mert havonta 500 Ft tagdíjat szednek, amiből maguk finanszírozzák a működésüket.
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Dudás Róbert: Az asszonykórust is támogatják, rendszeresen fizetik a boltban vásárolt
kiadásaikat, mely a személyi juttatásokban a reprezentációs kiadások között szerepel.

Nagy Zoltánné: A civil szervezeteknek számla ellenében adják a támogatást. Az asszony
kórusnak is voltak az elmúlt évben rendszeresen fizetve a kiadásai.
A hétvégi orvosi ügyeletre 300 E Ft-tal kevesebbet kell átadni idén, mint az elmúlt évben,
mert az új, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés alapján évente Mátraballa
ennyit spórol a korábbi évekhez képest.

Bíró Sándor: Mi lett az ezzel kapcsolatos per vége?

Dudás Róbert: A közbeszerzési hatóság 200 E Ft-os bírságot szabott ki, melyből az
Onkormányzatra eső rész 13 E Ft.

Nagy Zoltánné: A 4. információs tábla segítségével részletezi szociális pénzbeli
ellátásokat. Kiemeli, hogy a gyermekétkeztetési támogatásnál azért jelentős az emelkedés,
mert az elmúlt évben nem egész évben kapták a támogatást, ebben az évben viszont egész
évre van tervezve. Itt van megtervezve az iskolakezdési támogatás is.

Dudás Róbert: Újként szerepel benne a települési ingatlan fenntartási támogatás 700 E
Ft-os összegben. Tavaly Szó volt róla, hogy csökkentik az ingatlanok után fizetendő
kommunális adó összegét. Az adó összegének csökkentése nem szerencsés dolog, ezért
gondolták, ingatlan fenntartási támogatásként adnának vissza a 12.000 Ft-ból 2.000 Ft-ot,
melynek összege itt van megtervezve. A befizetett csekk bemutatása után kapnák vissza az
összeget a lakosok. A részletes feltételeket a költségvetés elfogadását követően kell
kidolgozni.

Dr. Jakab Dorottya: Javasolja, a visszafizetésnek legyen feltétele, hogy az
Önkormányzat felé semmilyen tartozása ne legyen az ingatlan tulajdonosának.

Répás Roland: Falugyűlésen azt kérték, hogy azok után a házak után töröljék el az adót,
amelyek lakatlanok.

Dudás Róbert: Az, csak a tulajdonosok egy részét érintené, ez a megoldás pedig minden
tulajdonost érint. Véleménye szerint inkább ezt a támogatási módot válasszák.

Hajdu Péter: Nem fog ez sok plusz munkát jelenteni?

Répás Roland: Nem lehetne év végén egyben kifizetni?

Dudás Róbert: Ez nagyon sok plusz munkát fog jelenteni a dolgozóknak. Az év végi
visszafizetést nem tartja szerencsésnek, mert decemberben e nélkül is sok rendezvénye
van az Önkormányzatnak. Majd még gondolkodnak a kivitelezés megoldásán.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A polgárőröknek nem lehetne valamilyen juttatást adni, ami
motiválná a szolgálatok adását? Gondol étkezési utalvány formájában történő juttatásra.
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Dudás Róbert: Igen, lehetne motiválni azzal, hogy aki bizonyos óraszámú szolgálatot ad,
juttatást kap étkezési utalvány formájában.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Véleménye szerint mindenképpen jó lenne jutalmazni őket, mert
a szabadidejüket áldozzák fel a szolgálatokra.

Dudás Róbert: Kéri Hajdu Pétert, a polgárőrség elnökét, hogy gondolja át, mennyi
szolgálati idő után adjanak juttatást.

Nagy Zoltánné: Folytatva a 2016. évi költségvetés részletes ismertetését elmondja, hogy
a finanszírozási kiadás az állami támogatás előlegét tartalmazza, amit vissza kell fizetniük.
Részletesen ismerteti kormányzati fl~nkciók szerint a dologi kiadásokat.
A dologi kiadásoknál 700 E Ft-tal lett több tervezve, mint tavaly, ami nem mondható
soknak. Az igazgatási tevékenységnél 200 E Ft-tal több kamat kiadás terveztek az elmúlt
évihez képest.
A temetőnél a fakivágás és a szemétszállítás kiadásai vannak betervezve.
Az önkormányzati vagyonnál az ingatlanok közüzemi díjai és biztosításai vannak.
A közfoglalkoztatásnál a költségek jelentős részét a bér teszi ki, ezenkívül védőkesztyű
értékét és védőitalt tartalmaz.

Dudás Róbert: Jelenleg 3 féle közmunkaprogram van.
Első a képzéses rendszerű, ebben 4 fát alkalmaznak június 30-ig.
A második március 1 -től indul 5 fővel a belterületi utak karbantartását célozza, itt
fmanszírozzák a munkaruhát is. Ebben a pályázatban karbantartási anyagot is tudnak
rendelni, így lehetőségük lesz az önkormányzati utak kátyúzására.
A harmadik az általános közmunkaprogram.

Nagy Zoltánné: Az állategészségügyön az állatorvosi feladatokért fizetendő havi 5 E Ft-
os költség van tervezve.
A közutakon a hó eltakarítás, a szennyvíz kezelésen a csatornahálózat megszüntetésének
250 E Ft-os ügyvédi díja és a szivattyúk felújításának költsége szerepel.
A víztermelésen a közkifolyók vízdíjának egy része, a közvilágításnál 10 %-os emelkedés
van tervezve.
A zöldterületen a közkifolyók másik része, a virágok, az üzemanyag és a fűnyírók
költsége van beépítve.

Dudás Róbert: A kultur udvarán lévő nagy fát szakemberrel megvizsgáltatták, aki azt
mondta, nem kell kivágni, csak az elhalt részektől megszabadítani.

Nagy Zoltánné: A város község kormányzati fünkción a hivatali autó üzemanyagának,
karbantartásának, javításának és biztosításának költsége található.
A háziorvosi és védőnői szolgálaton a rezsiköltség van, egészségnapra pedig 135 E Ft-ot
terveztek.
A sportlétesítményen a sportöltöző rezsiköltsége szerepel.
A könyvtárnál a könyvek ára, a közüzemi díjak és a megbízási díjak találhatóak.
A kulturnál a nyugdíjas klub, a gyereknap, a hősök napja, a burgonyanap szülők
gyermekek klubja, idősek napja, falusi karácsony költsége van, valamint a színpad
megnagyobbítására és a konyharész rendbetételére 500-5 00 E Ft van tervezve.



Hajdu Péter: A kulturnál milyen Személyi juttatás van tervezve?

Nagy Zoltánné: Itt 1 fó kulturális alkalmazott és 1 fő üres állás bére van.

Bíró Sándor: Az önkormányzatok igazgatási tevékenységénél 1 millióval kevesebb a
bérköltség, mint a kulturnál?

Nagy Zoltánné: Az igazgatásnál a polgármester Úr tiszteletdíja van és a repiköltség.

Dudás Róbert: A Nemzeti Kulturális Alapnál lesz pályázati lehetőség a falunapra, bízik
abban, hogy ezt a lehetőséget ki fogják tudni használni.

Nagy Zoltánné: A civil szervezetek támogatásánál a TÖOSZ, Mátrai Szövetség stb.
tagdíjai szerepelnek.
A gyermekétkeztetésnél a vásárolt élelmezés és szállítási költsége a tányérok pótlása,
valamint a közüzemi díjak találhatóak.
A munkahelyi étkeztetésen a dolgozók és a vendég étkeztetés költsége, a szociális
étkeztetésen a szociálisan rászorulók étkeztetésének költsége van tervezve 14 fővel.
Az óvodánál a dologi kiadások között sötétítő függöny, törölközők karnis beszerzése,
tisztasági festés, parketta csiszolás, közüzemi díjak, szakmai anyagok, valamint a
homokozó árnyékolása, és udvari játékok pótlása van tervezve.

Hajdu Péter: A HOPPÁ táncesoportnak van-e tervezve támogatás?

Nagy Zoltánné: Igen, 50 E Ft.

Dudás Róbert: Kérdi a képviselőket, a költségvetéssel kapcsolatban van-e javaslata,
kiegészítése, kérdése a képviselőknek?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a költségvetést az előterjesztés
szerinti változatlan tartalommal javasolja a következő ülésre beterjeszteni,
elfogadásra.

2.! Egyebek

Dr. Jakab Dorottya: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása szükséges: vannak olyan kormányzati funkciók, amelyet fel kell venni az
SZMSZ-be, illetve vannak olyanok is, amelyeket törölni szükséges az SZMSZ-ből, mivel
már ilyen kormányzati funkciók nem léteznek. Ez a módosítás főként a könyvelés miatt
szükséges és majd a Magyar Allamkincstárhoz is be kell nyújtani. Kéri a csatolt rendelet-
tervezet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1 / 2016. (11.16.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraderecske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. ~ (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.
(XI.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. ~ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.27.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. ~ - a helyébe az alábbi 7. * lép:

„7. ~ (I) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatokat az Mötv., valamint más törvény határozhat
meg.
(2) Az Onkormányzat kötelező feladatainak, illetve szakmai alaptevékenységének
kormányzati funkció szerinti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.
(4) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai az alábbiak:
a) munkanélküliek közfoglalkoztatása;
b) karácsonykor szépkorúak, gyermekek támogatása, úszásoktatás;
c) életjáradék fizetése;
d) civil szervezetek (polgárőr egyesület, sportegyesület, helyi nyugdíjasklub támogatása;
e) beiskolázási segélyek a települési támogatásokat szabályozó helyi rendeletben foglaltak
szerint;
f) díszkivilágítás;
g) parókia és vendégház feimtartása;
h) burgonyanap, falusi karácsony és egészségnap rendezvények megrendezése;
i) az önkormányzati tulajdonú épületek felújítási, fejlesztési, karbantartási feladatai;
j) ellátja az oktatási intézmények (iskola, óvoda) felújítási és fejlesztési feladatait.”

2. ~ A Rendelet kiegészül az alábbi 4. melléklettel:
„4. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatainak.
illetve szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
042180 Allat-egészségügy
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045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
061020 Lakóépület építése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
072311 Fogorvosi alapellátás
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
081061 Szabadidős park, Rirdő és strandszolgáltatás
082091 Közművelődés — közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés — hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
066010 Zöldterület-kezelés
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
047120 Piac üzemeltetése”

3. * Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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Répás Roland: A vizesblokk hivatalon belüli kialakítására készített egy tervrajzot, melyet
bemutat a képviselőknek. A tervek szerint a vizesblokk kialakítása a jelenleg konyhának
használt helyiségben törtéime, a konyhát pedig át lehetne tenni a pénzügyi irodába való
átjáróba.

Dudás Róbert: Megkéri Répás Roland képviselőt, hogy számolja ki ennek
anyagköltségét.

Répás Roland: Rendben, ki fogja számolni az anyagköltséget.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola udvarán lévő 3 fenyőfa kivágása a rossz idő
miatt elmaradt, szombaton fogják megcsinálni. A felső buszmegállóban is vágtak ki egy
fát, mely az óvodának lett adva tűzifának, további 3 fát pedig a temetőben kellett kivágni.

Dudás Róbert: Sajnos a folyószámla-hitel felvételét most sem tudják elkerülni,
elindításáról dönteni kell. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el 7 M Ft-os összegben. A
rendelkezésre tartási díj összegének csökkentéséről pedig tárgyalni fog a
Takarékszövetkezet vezetőjével.

A Képviselő-testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé& Önkormányzat Képviselő-
testületének 1/2015. (II. 15.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a számlavezető Gyöngyös-
Mátra Takarékszövetkezetnél (3200. Gyöngyös,
Magyar úti.) folyószámla hitelkeret szerződést köt
7.000.000 Ft, azaz Hétmillió forint összeghatárig,
2016. december 31-ig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt a szerződés megkötésére.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal az igénybe-
vett hitel visszafizetésére, fedezetként felajánlja a
tulajdonában lévő, Mátraballa 3 hrsz.-ú belterületi
kultúrotthon megjelölésű ingatlant, amely
forgalomképes.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző.

Dr. Jakab Dorottya: A KEHOP-2.2.2-l5-2015-00038. azonosító számú, „Recsk és
térsége szemiyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése,
korszerűsítése” című projekt pozitív elbírálásban részesült. A Nemzeti Programfejlesztési
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Iroda részéről Rencz Katalin projektmenedzser elküldte a megkötött támogatói okiratot. A
projekt Összes elszámolható költsége 789.829.458.- Ft, amelyből 5 % önerőt kell
biztosítania az 5 önkormányzatnak. A Mátraballára eső rész 4.180.549.- Ft, melynek 95
%-a pályázati támogatás, a biztosítandó önrész pedig 5 %‚ vagyis 212.486.- Ft.
Tavaly szeptemberben úgy nyilatkozott az Önkormányzat, hogy az önerőt saját
költségvetéséből nem képes biztosítani, csakis az EU Önerő Alapra beadott pályázatból
tudja az önerőt biztosítani.
A következő lépés a közbeszerzési eljárás lefolytatása, melynek nyertese tesz a
kivitelezésre jogosult.

Bíró Sándor: A honlap működik már?

Dudás Róbert: Igen, július közepéig van feltöltve és feltöltése folyamatosan történik.

Bíró Sándor: Van a községnek rendezési terve, van települési értéktár, illetve a TOP
forrásokra küldtünk be projektlistát.
Ebből a háromból, azokat hasznosítva nem lehetne olcsóbban megcsináltatni a
településrendezési tervet és integrált településfejlesztési stratégiát?

Dudás Róbert: A Megyeházára kellett beküldeni a projektlistát, hogy milyen fejlesztési
elképzeléseink vannak. A rendezési terv és az ITS ettől teljesen független dolgok, ezeket
csak egy megfelelő tervezési jogosultságokkal rendelkező céggel lehet elkészíttetni. Az,
hogy ezeket az anyagokat mennyire tudják majd hasznosítani a rendezési terv és az ITS
készítése során, azt most előre nem lehet megmondani.

Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f.

~sRóert
polgármester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.


