
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én  
16.00 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Dányi Tibor képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő (késve érkezett) 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
Igazoltan volt távol:  
 Benedek Csaba képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 

 

 
* * *  

 
Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan 
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon! 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
37/2017. (IV. 12.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. április 12-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Beszámoló a 2016. évi adóigazgatási tevékenységről  

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési 
jelentéséről  

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  dr. Szikszai Márta jegyző 
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3. Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, 
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

4. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

5. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7. Előterjesztés az igazgatási szünetről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

8. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat benyújtásáról 

9. Előterjesztés a 2017. évi virágosztásról 

Előterjeszt ő, előadó a 3-9. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

10. Egyebek 

 
 

* * * 
 
 

1. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI ADÓIGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGR ŐL 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
38/2017. (IV. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján az 
önkormányzat 2016. évi helyi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
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Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
39/2017. (IV. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2016. évi 
belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési 
jelentést elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

(A 39/2017. (IV. 12.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ , AZ INTEGRÁLT 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA , A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK , A 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI  RENDELET 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÚJ ÖN KORMÁNYZATI 
RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az első 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
40/2017. (IV. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2016. (XI. 23.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 



 4  

 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
41/2017. (IV. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet 
előkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. június 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
4/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési koncepció, az integrált tele pülésfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a településképi arcula ti kézikönyv és a településképi 

rendelet partnerségi egyeztetésér ől  
 

(A 4/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
2. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 19/2013. (XII. 12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL   

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII.12.) ö nkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Az 5/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
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5. napirendi pont  
ELŐTERJESZTÉS AZ EGYES ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK ENGEDÉLYEZ ÉSÉRŐL, 
VALAMINT AZ AZOKÉRT FIZETEND Ő DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ ÚJ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
6/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésér ől, valamint az azokért fizetend ő díjak 
mértékér ől 

 
(A 6/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

4. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VALAMINT SZERVEI SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2013. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
7/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítás áról 

 
(A 7/2017. (II. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

5. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ IGAZGATÁSI SZÜNETR ŐL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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(Edviné Kereki Erzsébet képviselő bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 6.) 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 

az igazgatási szünetr ől 
 

(A 8/2017. (II. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
6. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ „Ö NKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ 
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA ”  CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy BM pályázatról van szó. Tavaly is pályáztak, megpróbálják most is, BM 
pályázatokat nehéz elnyerni. Szerették volna a kerékpárutat felújítani, de sajnos a kerékpárút 
külterületen van és pályázni csak belterületi utak, járdák felújítására lehet. A Kerekharaszti úti, 
valamint a Sport utcában a pálya mögötti járda felújítására szeretnének pályázatot benyújtani, 
melyhez önerő is szükséges. Sajnos az önerő az adóerő képesség függvénye, ezért csak 
64%-os támogatási intenzitású lehet a támogatás. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
42/2017. (IV. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás” c. alcél, belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása című pályázati felhívásra a Sport u. járdaszakaszának és a 
Kerekharaszti u. járdájának felújítására vonatkozóan. A pályázat becsült összköltsége bruttó 
8.140.827.-Ft. Igényelt támogatási összeg 5.291.537.-Ft. A pályázat benyújtásához 
2.849.290.-Ft pályázati önerő szükséges.  
A pályázati önrész Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt 
község polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. május 2. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 



 7  

 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2017. ÉVI VIRÁGOSZTÁSRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az első 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
43/2017. (IV. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 6-án 8 órától 12 óráig 
virágosztást szervez. Azon személyek részesülhetnek ingyen két tő muskátliban, akik eljönnek 
a helyszínre és igazolják, hogy állandó lakóhelyük Kerekharaszt településen van. A muskátlik 
meghatalmazás útján lakcímkártya bemutatásával is átvehetők. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. április 28. (a lakosság értesítésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
44/2017. (IV. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2000 tő álló muskátli beszerzésével 
Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát utca 13.) bízza meg bruttó 
596.900.- Ft értékben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a megrendeléssel kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az esetlegesen 
jelentkező pótigények kielégítése érdekében a szükséges számban gondoskodjon a muskátlik 
megrendeléséről, és kiosztásuk megszervezéséről. 
A pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében a szociális feladatok között a 
burgonyavásár és virágosztás költséghelyen rendelkezésre áll. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a virágosztásból esetlegesen 
megmaradó virágokat a közösségi épületein, közterületein helyezteti el. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. április 28. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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10. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy a büszkeségpont pályázattal kapcsolatos szerződést még nem kapták meg. 
Hiánypótlásokat kértek, amit orvosoltak, a megbízási díjakat átcsoportosították. Úgy döntöttek, 
hogy a templom másik oldalára fogják elhelyezni a kopjafákat. Az 56-os emlékbizottságnak 
nincs kifogása az ellen, ha a költségeket betartva kicsit másképp csinálnák meg az 
emlékművet. Az eredeti elképzelés szerint egy füvesített dombon lett volna kettő álló és kettő 
ferde kopjafa. Bóna Róbert alpolgármesterrel egyeztetve lenne egy négyzet alakú szürke 
színű térköves terület, amiben sötétebb kőből lenne kirakva egy kettős kereszt és a kereszt 
négy oldalára fogják felállítani a kopjafákat. 
Támogatni fogják a vitézi rend emlékművét is, amit a kereszt valamelyik részén helyeznének 
el. Ők egy terméskőre rakott könyvszerű gránitkőre gondoltak, amire fel lennének írva a 
vitézek nevei. 
 
Edviné Kereki Erzsébet képvisel ő 
Ez a kő lehetne a kettős kereszt kiindulópontja is. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Meg fogják beszélni. A költségvetésből átcsoportosítottak összeget és abból még 2 padot is 
tennének oda, de még folyamatosan egyeztetni és pontosítani fognak.  
 
A hirdetmény már kész van, mely szerint 2017. július 5-én lomtalanítás lesz Kerekharaszton. 
 
A szennyvíz beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a nyomvonal egyeztetése kapcsán 
próbálják azt az irányt tartani, hogy ha nem muszáj, akkor nem törik majd fel az aszfaltot. 
Ahol új utcát szeretnének nyitni, oda nem lehet bekötni a szennyvízcsatornát, mert csak 
közművesített területen lehet elvégezni a beruházást. A tervezők azt mondták, hogy azt a 
csatlakozási pontot úgy fogják megoldani, hogy a későbbi csatlakozáskor ne okozzon 
problémát. 
A temetőhöz 300-320 méteres gerincvezetéket kellene kiépíteni, de az eddigi tapasztalatok 
alapján megtörténhet az, hogy a temetőhöz vezető gerincvezetéket nem fogja elfogadni a 
projektvezetés, mivel a támogatás lakott területekre vonatkozik és a lakosság számára szól. 
Mivel ez nem lakóépülethez kapcsolódik, ezért kifizettethetik az önkormányzattal a kiépítés 
költségeit. Ez közel 2 millió forintos költséget jelentene az önkormányzatnak. 
Megkérdezte, hogy bevállalják-e a tervezést erre vonatkozóan is, és esetleg ki kell fizetniük, 
vagy terveztessék úgy a leágazást, hogy utólag rá lehessen kötni. A temetőnél nincs nagy 
vízfogyasztás, ritkán kell szippantatni az emésztőt is. 
 
Pál Ferencné képvisel ő 
Véleménye szerint maradjon a temető úgy, ahogy van. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tehát akkor abban maradtak, hogy ne legyen megtervezve, csak a csatlakozási pont, hogy a 
későbbiekben, ha indokolttá válik, akkor kiépíthető legyen. 
Az önkormányzat által megvásárolt faház felújításával kapcsolatban pályázati lehetőségek 
nyíltak és közösségi házat lehetne kialakítani belőle. 
A pályázatban nettó 14 millió forint támogatást lehetne elérni a felújításhoz, de a pályázatírók 
szerint ebből az összegből nem lehetne megvalósítani. 
Előzetes számítások alapján lebontanák az épületet úgy, hogy csak 4 oszlop maradna meg. 
Egy 110 m2-es épület kialakítása körülbelül 33 millió forintos költséget jelentene, amihez az 
önkormányzatnak 10-14 millió forintot kellene hozzátennie.  
Megkérdezték, hogy folytassák-e a pályázat előkészítését? Ebből egy szép közösségi házat 
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tudnának építeni. A saját erővel nem lenne gond. Nem lát más lehetőséget a közösségi ház 
megvalósítására.  
A 110 m2-ből 30 m2 lenne a vizesblokk és egy mosogató konyha, valamint egy 80 m2-es 
helyiség lenne. Viszonyításképpen ez a tárgyalóterem, amiben az ülés zajlik kb. 56 m2-es. 
Remélhetőleg révbe ér a tornaszoba pályázata és ott is lesz egy, az óvoda számára 
használható 60-70 m2-es helyiség. 
A tervezővel egyeztet, hogy folytassák a pályázat előkészítését. 
A földhivatali nyilvántartásban vendéglőként szerepel az épület, a funkcióváltásról majd 
intézkedni kell, hogy közösségi ház legyen a funkciója. 
 
Mivel az „Egyebek” napirendi pont keretében több bejelentés, hozzászólás nem volt, ezért 
megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
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