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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.augusztus31-én a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Molnár Balázs polgármester 
Németh Lajos alpolgármester 
Bódis Józsefné képviselő 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
Babos Mónika pénzügyi előadó 
Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
Sümegi Tamásné igazgató 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül 5 főképviselő jelen van, az ülést megnyitotta. 
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Bartis László Imre és Fekete Csaba képviselők előzetesen 
jeleztéka testületi ülésről való távolmaradásukat.  
Javaslatot tett az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
114/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus31-i soros  
nyilvánosülésnapirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-               
testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 

 
2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításához 

 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

 
4.) Előterjesztés a 2017/2018. tanév előkészítéséhez 

 
5.) Előterjesztés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

6.) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
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7.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja  
módosításához 
 
8.) Előterjesztés a művelődési ház terembérleti szabályzata elfogadásához 
 
9.) Előterjesztés Eckert Zsófia Kéthely, Sári u. 13. szám alatti lakos pénzügyi támogatási  
kérelme elbírálásához 
 

10.) Előterjesztés a Kéthely víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő     
fejlesztési terv elfogadásához 

 
11.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata elfogadásához 
 

 
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-

testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 

Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshezhozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
115/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott  
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekrőlszóló 
tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,változatlan 
tartalommal elfogadta. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
2.) ElőterjesztésKéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésemódosítására 
Előadó: Molnár Balázs  
polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerintirendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
13/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetésérő szóló 3/2017.(II.16.)  
önkormányzati rendelet módosításáramegalkotta a13/2017.(IX.1.) 
önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően,  
változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester  
Az I. félév gazdálkodásáról megállapítható, hogy mind bevételi, mind kiadási oldalon a teljesítés 
összességében időarányos. Szólt az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről, a közelmúltban 
leutalt támogatási összegekről. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
A pénzügyi bizottság 2017. augusztus 28-án tartott ülésén előkészítő jelleggel megtárgyalta  
a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, 
melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott és változatlan tartalommal elfogadásra javasol a 
képviselő-testületnek. 
A bizottság megállapította, hogy az első félévi teljesítés időarányos; a tervezett bevételek fedezik a 
kiadásokat. Az adóbevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. Az intézmények működése nincs 
akadályoztatva. Végezetül számszaki adatokkal is alátámasztotta az I. félévi gazdálkodást, külön 
kiemelve a felhalmozási kiadásokat, a közfoglalkoztatással felmerülő kiadásokat, a közüzemi díjak 
alakulását és a segélyezési adatokat. 
 
Nagy Gáborné jegyző 
Az alpolgármester kérdésére kifejtette a hivatal behajtási tevékenységét; ismertette a végrehajtási 
cselekményeket és azok hatékonyságát. Összességében megállapította, hogy a kintlévőség kezelés 
jó színvonalú. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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116/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 
teljesülésérőlszóló tájékoztatót megtárgyalta és azt jóváhagyólag  
elfogadta. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
4.) Előterjesztés a 2017/2018. tanév előkészítéséhez 
Előadó:Szűcs Judit Magdolnaóvodavezető 
Sümegi Tamásné igazgató            (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A napirend tárgyalásához mindkét intézmény részéről részletes tájékoztató készült.  
A beszámolók részletesen tartalmazzák a gyermek/tanulólétszámok alakulását. Sajnos a 
Somogyszentpálról bejáró gyermekek miatt magas a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók 
létszáma. Szólt az intézményeket érintő beruházásokról, és azok várható költségcsökkentő 
hatásáról. 
 
Sümegi Tamásné igazgató 
Szóbeli kiegészítésében kifejtette a létszámcsökkenés okait (kimenő 8. osztály, belépő 
1. osztály létszáma, elköltözés, stb.), valamint szólt az intézmény hátrányos helyzetű 
tanulóival kapcsolatos munkájáról. Megköszönte a polgármester és képviselő-testület 
munkájukhoz nyújtott segítségét. 
 
Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
Szintén szólt a nevelési év indulásakor a beíratott gyermekek létszámáról, mely az intézmény 
épületének alapterületéhez optimális. Az intézmény a zavartalan működéshez szükséges 
személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az idei nevelési évben is igyekeznek a falu életébe 
bekapcsolódni. Megköszönte a polgármester és képviselő-testület munkájukhoz nyújtott 
segítségét. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Megköszönte az intézményi beszámolókat. Bízik benne, hogy az iskolafenntartás visszakerül az 
önkormányzatokhoz. Örül a teljes körű szakosellátottságnak. Megítélése szerint a központosítás 
továbbra sem váltotta be a hozzáfűződő reményeket, a taneszközellátottság  
nem megfelelő. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Megköszönte az intézmények munkáját, az elkövetkezendő tanévhez sok sikert, türelmet, 
kitartást kívánt. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
117/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a 2017/2018. tanév előkészítéséről szóló 
tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlan tartalommal elfogadott. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
5.) Előterjesztés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról  
szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Az önkormányzati konyha működtetését 2017. szeptember 1. napjától gazdasági vállalkozás  
fogja átvenni. A Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza a 
szolgáltatás díjait, melyhez a hatályos önkormányzati rendelet szabályozását is szükséges 
hozzáigazítani. A tervezet értelmében a térítési díjak többsége csökken, kivéve az óvodás 
gyermekek esetében. Azonban az ismert jogszabályi változás okán, az óvodások döntő többsége 
ingyenesen veszi igénybe az étkezést, 1-2 szülőt fog várhatóan érinteni a növekedés. 
Indítványozta, hogy a testület a rendeletét a mai napon hirdesse ki, mivel a rendelet másnap 
hatályba is lépne. Javasolja továbbá, hogy a rendelet kihirdetésének idejére szünet elrendelésére 
kerüljön sor. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerintirendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
14/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelet: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról  
szóló3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
megalkotta a14/2017.(VIII.31.)önkormányzatirendeletet,  
atervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
   (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
Molnár Balázs polgármester a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról  
szóló rendelete módosításáról szóló rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelt el,        
16 óra 40 perckor. 
 
A kihirdetést követően a képviselő-testület ülése 16 óra 50 perckor folytatódott. 
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6.) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok  
számárólszóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerintirendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
15/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyaltaa helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult 
választópolgárok számáról szóló előterjesztést, melynek elfogadására  
megalkotta az 15/2017.(IX.1.) önkormányzati rendeletet,  
a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
7.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja  

módosításához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
118/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi  
Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség  
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak  
megfelelően áttekintette és változatlan formában elfogadja. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő:  -az SZGYF részére határozati kivonat megküldése: 8 nap 

  - a település felülvizsgált HEP programját és a programok  
adatait tartalmazó internetes szoftver-felületbe adatfeltöltés:  
2017. szeptember 15. 

-  új esélyegyenlőségi program kidolgozásának megkezdése:  
2017. december hó 
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8.) Előterjesztés a művelődési ház terembérleti szabályzata elfogadásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A szabályzat tervezete pontosan meghatározza, hogy a jövőben a művelődési ház helyiségeit 
milyen feltételek mellett lehet bérbe venni. Javasolja az 1. számú függelékben szereplő sörpad 
bérleti díjának 2 e Ft/alkalom+ÁFA-ról 2 e Ft/nap+ ÁFA-ra javítani. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Javasolja, hogy a díjjegyzék a pártrendezvények ingyenes tartásával kerüljön kiegészítésre,  
hamár a tervezet bérbeadási jogcímként is nevesíti azt. 
 
A képviselő-testület az alpolgármester módosítási indítványát egyhangúlag elfogadta. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
119/2017.(IX.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a művelődési ház terembérleti szabályzata 
elfogadására vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés  
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester  
       Határidő: azonnal 
 

 
9.) Előterjesztés Eckert Zsófia Kéthely, Sári u. 13. szám alatti lakos pénzügyi támogatási  

kérelme elbírálásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Egyetért és támogatja nevezett támogatását. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Szintén támogatja a kért támogatás nyújtását. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 



8 
 

120/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Eckert Zsófia Kéthely, Sári u. 13. szám alatti lakos 
pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján  
a testület úgy döntött, hogy a nevezett részére egyszeri  
100 e Ft pénzügyi támogatás nyújt a községi önkormányzat  
2017. évi költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére,  
az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételéről  
és átadásáról szóló 14/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletében  
foglalt rendelkezéseknek megfelelően. 
 
A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy  
atámogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
 
 
10.) Előterjesztés a Kéthely víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő     

fejlesztési terv elfogadásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Kéri a szolgáltató felé való jelzést - az ívóvízhálózatot érintően –hogy a gördülő fejlesztési 
terv19. sorában önkormányzati forrás helyett, használati díj kerüljön feltűntetésre. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
121/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Kéthely ivóvíz víziközmű-rendszerre  
vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
mint a 12-11174-1-001-01-02MEKH kóddal rendelkező,  
DRV_V_153 kódszámú, Kéthely vízmű megnevezésű ivóvíz  
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló  
2011. évi CCIX. törvény11. §. szerint a Dunántúli Regionális  
Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra  
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési  
Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV  
Zrt-től megrendeli. 
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Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
122/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Kéthely szennyvíz víziközmű-rendszerre  
vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervvel   
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
mint a 21-11174-1-003-01-07MEKH kóddal rendelkező,  
DRV_S_114 kódszámú, Kéthelyi térségi szennyvízelvezető  
mű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű- 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. szerint a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.)  
által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet  
elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott,  
2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
11.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata  
elfogadásához 
  Előadó: Molnár Balázs 
polgármester (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
123/2017.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 

 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

megtárgyaltaKéthely Község Önkormányzata 
     Közbeszerzési Szabályzataelfogadására vonatkozó 
javaslatot és azt az előterjesztés melléklete szerinti  
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester  
     Határidő: azonnal  
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Egyebek 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Véleménye szerint a fásítási programot az ősszel ne folytassák tovább, mivel az eddigi 
telepítés nem volt sikeres, elsősorban a nem megfelelő öntözés miatt; sok fa kiszáradt.  
Felveti a temetői útépítési munkálatok előtti alácsövezés elvégzését, illetve az őszi esős  
időjárás előttaz árkok tisztításának szükségességét. 
Sürgeti a gyógyszertár előtti híd felújítását.Végezetül az új buszmegállók kihelyezéséről 
kérdezett. 
 
Molnár Balázs polgármester 
Az árokrendszer tisztítását folyamatosan végzik, nem tud olyan szakaszról, mely problémát 
okozna. A buszmegállók szerkezetileg elkészültek, az üvegezésre várnak, rövidesen a helyükre 
kerülnek. A fák elültetésüket követően, folyamatosan öntözve voltak. Véleménye szerint nem  
az öntözés elégtelensége miatt, hanem az időjárás szélsőséges volta miatt száradtak ki. 
Egyetért, hogy a fásítási programot szüneteltessék. A temetői vízhálózat kiépítése ügyében  
már egyeztetett a kivitelezővel. Szólt az adósságkonszolidációs pályázat keretében végzendő 
munkálatok ütemezéséről. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Véleménye szerint a fák kipusztulásának oka az időjárási tényezőn túl, a talajszerkezetben is 
kereshető. 

 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a sorosnyilvános ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Molnár Balázs       Nagy Gáborné           
polgármester       jegyző  


