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Készült: Tardona Községi onkormrányzat Képviselő-testiiletének rendkívüli, nyilviános ülésén.

Az ülés időpontia: 20|6.januar 25. akezdés időpontja: 15:00 óra.

Az ülés helye: Jókai Mór múvelődésiHéLz és Könyvtar, 3644Tardona, Kossuth :tt.32.

Az ülésen ielen vannak a képviselő.testíilet taeiai közül:

Balla György polgrírmester
Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgrírmester érkezett | 5 :| 4 órakor
Czakő Tivadar képvi selő
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távol van: .

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioegal meehívottak közül:

Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhászné dr. Soltész Editaljegyző, jkwezető

Balla Gviirgv polgármester:
Köszönti a megielenteket. Megál|apítja, hogy a megviílasztott7 fő képviselő közül 6 fo kép-
viselő jelen van, ezért az ülés hatnozatképes és aá megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkilnyv hitelesítőinek Pálné Kakszi Ilona és Czakő Tivadar képviselőket.
Kéri, hogy aki egyetért kézfelnyujtassal j elezze.

A képviselő.testiilet jelenlévő 6 tagsa egyhangulag 6 igen szavazatta|. ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfo gadta a pol giírmester j avaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

l./ Döntés a szociális célú tiizelőanyag trámogatásríról
Előterjesztő : Balla György polgármester

2. l Indítv ányok, j avasl atok

A képviselő.testiilet jelenlévő 6 tagia egyhangulag, 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendet:

1./ Döntés a szociális célú ttizelőanyag trímogatásaról
Előterjesztő : Balla György polgrármester

2. l |nditv ányok, j avaslatok



1. napirend

Balla Györry polgármester: Köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy attuifa kiosztásá-
val kapcsolatban a Bizottság megtartotta az ülését. Részletesen ismerteti a Szociális és Ügy.
rendi Bizottság javaslatát.Kéfl, hogy akinek van kérdése tegye fel.

x.iildessy Aranka Margit képviselő: Javasolja jcivőre egy komolyabb előtanulmríny készül-
jön. November tájékan kapjanak egy listát.

Balla Györry polgármester: Köszöni mindenkinek a munkáját.

Czakő Tivadar képvÍselő: Javasolja, hogy keressék meg azErdészetet azza|, hogy kompen-
zá|jzk azt a kellemetlenséget, hogy a falun keresztú|hozzák le a kitermelt fat a fuvarozók.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy az erdészettel miír sikerült kialakítani egy jó
kapcsolatot, melyből a falunak is sziírmazott miír előnye.

Javaslata a következő: ,,A Képviselő.testiilet a Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslatával,
mely szerint 1 m3 szociális célú tüzelőanyagtámogatásban részesíti a jogosultakat egyetért,
és a jogosultakat ahatánozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.''

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése vagy javaslata tegye fel.

Kérdés éshozzászőlás hianyában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület a tagjai közüljelen lévő 6 fő köziil 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbihatérozatothozta..

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének

112016. ( I.25.) határozata

a szociális célú tüzelőanyagban részesülőkről

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete az e|őter1esztést megtargyalta és az a|áb-
bihatétrozatothozza:

A Képviselő-testület a Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslatával, mely szerint 1 m3 szociá-
lis célú tize|őarryag trímogatrísban részesíti a jogosultakat egyetért, és a jogosultakat a hatiíro-
zat 1. melléklete szerint hagyjajővá,

felelős: polgármester
hatríridő: 20|6. februrír l0.

112016. ( I.25.) határozat 1. melléklete



Gyenes Gyula, Gyenes ottó, Juhász Jőzsefné, Kakszi Attila, Tóth László, Tóth András, Tóth
Tibor, Anga Dávid, Marok Tibor, Kónya Margit, Ungvríri Erika' Molnos Heléna, Tóthné Ko-
vács Krisztina, Kónya Gáborné, Boros Zso|t, Kiss Erika Judit, Horváth Csabáné, Mikóné
Kulcsar Tímea, Lovas Rózsa, Gór Attiláné, Kakszi Emese, Mátyás Csabiíné, Tamkó Pál,
Ivády Lász|ő, Kövesdi Miklósné, Gyenes Ákos, Görzsöny Mihályné, Prítné ZoIyomí Tiinde,
Anga Gyula, Anga Elemér, Farkas Zo|tánÍIé, Tóth Lajos, Veres Bertalanné, András LászIő,
Tóthné Tóth Rózsa, Molnár Richrírd

15: 14 órakor megérkezett Szűcsné Pál.Kutas Orsolya alpolgármester, íry a jelen lévő
képviselők száma 7 főre emelkedett.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy fogászati alapellátásra kötött szerződés dr.
Magosi Istvánnal |ejárt, így újra kell kötni. Kéri a javaslatokat, hogy kive| szerződjön az on-
kormányzat.

Primász Péter képviselő: Elmondja, hogy neki rossz tapaszta|atai vannak, így javasolja más-
sal ktissenek szerződést.

Balla Gytirry polgármester: Javasolja, hogy megkeresi a fogorvosokat és egyeztetéseket
folytat le veltik, melyről tájékoztatja a képviselőket és annak ftiggvényében hozzék meg a
döntésiiket.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy a 20|6. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv nem
keriilt elfogadásra decemberben, melyet pótolni kell. A kockázat elemzést elkészítették a bel-
ső ellenőrök és megállapítást nyert, hogy a legkockrízatosabb a targyí eszkoz gazdálkodás
vizsgá|ata, így célszeni ezt vizsgá|ttt.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van hozzászőIása, javaslata tegye meg.

Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testiilet a határozat 1. mellékletét képező 2016. évi belső ellen-
őrzési tervet j óváh agyja.,,

Kérdés éshozzászőlás hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület a tagu köZiil jelen lévő 7 fő közn| 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatározatothozta:

Tardona Községi Önkormán yzat Képviselő.testületének

212016. ( I. 25.) hatátozata

a20|6. évi belső ellenőrzési tervről

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést meg!árgya|ta és az a|áb-
bihatározatothozza:



A Képviselő-testiilet ahatÍtrozat 1. mellékletétképező 2016. évi belső ellenőrzési tervet j ővéhagyja.

Felelős: polgármeste r, jegyző
Határidő: azonna|

2/20|6. ( I.25.) határozat 1. melléklete
Tardona Községi Onkormányzat

1.)
Az ellenőrzés tárgva: atÍtrgyi eszköz gazdálkodás vizsgá|ata
El|enőrzött időszak: 20|5, év
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabá|yszeriiségi ellenőrzés
Az el|enőrzés ütemezése: a jegyzőve| történő egyeztetés szerint
Ellenőrzési kanacitás: igény szerin

Balla Györry polgármester: Elmondja' hogy a jelenlegi védőnőnek nyarig van szerződése.
Beszélt a gyesen lévő védőnővel, aki je|ezte, hogy vissza kíván jönni dolgozni. Elmondja,
hogy a 20|6. évi tiszteletdíját és a költségtérítését kéri, hogy a Képviselő-testÍilet állapítsa
meg újra. Kéri, hogy akinek vanhozzászőIása, kérdése, javaslata tegye meg.

Javaslata a következő: ,,l.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy Balla György tiársadalmi meg-
bízatásíl polgrírmester tiszteletdíját 149.575,- Ft-ban á||apítja meg. 2.) A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a polgármester tiszteletdíjának l1%-ehan meghatározott összegíi, azaz
22.436,- Ft költségtérítést á|Iapít meg. 3.) A Képviselő-testület fe|hata|mazzaDr. Szécsi ottó
jegyzőt, hogy a sztikséges intézkedéseket tegye meg. ''

Kérdés ésltozzászólás hianyában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testiilet a tagai köZül jelen lévő 7 fő kijznl 7 igen szavazatta|" ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbihatározatothorta:

Ta rdon a Közs é gi Ön kormán yzat Képviselő.testületének

312016. ( I.25.) határozata

a polgármester tiszteletdíj áról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete az e|óteqesáést megtrárgyalta és az a|áb-
bihatérozatothozza:

1.) A képviselő-testiilet úgy dönt, hogy Balla György tarsadalmi megbizatású polgtírmester
tisáeletdíj át l 49 .57 5,- Ft-ban állapítj a meg.

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármester tisáeletdíjának I1%o-éhan meghatáro-
zott összegu, azaz22.436,- Ft költségtéritést á||apit meg.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazzaDr. Szécsi ottő jegyzőt, hogy a sztikséges intézkedése-
ket tegye meg.



határidő:10nap
felelős: jegyző

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy Balláné Marika elkésztilt a 20|6. évi költség.
vetéssel, melynek tÍrgya|áséú februtár 1. napján hétfőn 15 órától tartandó ülésen javasolja
megtartani. Elmondja, hogy az előbb elfelejtette elmondani, hogy a védőnői szolgálat műkö-
dési engedélyt módosítani kell a népegészségügyi méhnyak szűrőprogrammal kapcsolatban.
Az onkormányzat pá|yázatot nyújtott be a feladat e|Iátásara és a sztikséges eszközökre, mely
támogatást nyert. A jelenlegi védőnő is rendelkezik a képesítéssel és ellátja ezt a feladatot is,
melyet ősztő| Ildikó folytat. Az eszközök ha az onkormányzatnak kellett volna megvenni
jelentős összeget tesznek ki, így ha azt vissza kell fizetni vagy visszaadni komoly összeget
jelentene. A másik az,hogy sokan igénybe is vették aszo|gá|tatást.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondj4 hogy degresszív a finanszírozás. Jelenleg védőnő hiány
van, melyet helyettesítéssel próbáltak megoldani először Kazincbarcika és Berente települé-
seken szolgálatot ellátó védőnőkkel, de a képviselő-testiiletek visszavonták ahozzájérulásukat
emiatt. Egy év után lecsökken a finanszírozás helyettesítés esetén, és az önkormrínyzatnak
hozzá kellett jarulnia a feladatellátÁsltoz, mert ktitelező önkormányzati feladat. Adódott egy
pályazat a népegészségiigyi méhnyakszrÍréssel kapcsolatban, melyre pá|yánott az önkormány-
zat és megnyerte' A program további folytatásahoz avédőnői szo|gá|at miiködési engedélyét
kell módosítani és kiegészíteni a népegészségügyi méhnyakszrÍréssel. Mar csak azért is mert a
védőnői szo|gél,at rendelkezik a személyi és targyi feltételekkel és fog a jövőben is, mert a
védőnő is rendelkezik a megfelelő képesítéssel.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van javaslata, kérdése tegye fel.
Javaslata a következő: ,,1. ) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a védőnői szolgáIat működé-
si engedélyének módosítását kezdeményezi a Borsod-1lbat$-Zemplén Megyei Kormányhiva.
tal Kazincbarcika Jarási Hivatalanál és kéri a méhnyakszrÍrés tevékenység felvételét.2.) A
képviselő-testiilet fe|hata|mazza a polgármestert a sztikséges intézkedések megtételére, ok-
iratok aláútásáta.,,

Kérdé s és hozzászől ás hiányáb an szav azásra bo c s átj a a j avas l atot.

A Képviselő-testület a tagai közül jelen lévő 7 ro közij| 7 ígen szavazattal' ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil elfogadta a j avaslatot és az a|ébbi határozatot hoúa:

Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testületének

412016. ( I.25.) határozata

a védőnői szolgálat működési engedélyének módosításáról

Tardona Községi Önkormrínyzat Képviselő-testülete az előterjesáést megtrárgyalta és az aláb-
bíhatározatothozza:

1. ) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a védőnői szolgálat működési engedélyének módosí-
tását kezdeményezi a Borsod-Abat$.Zemp|én Megyei Kormanyhivatal Kazincbarcika Jrírási
Hivatalránál és kéri a méhnyakszíirés tevékenység felvételét.



2.) A képviselő-testiilet felhata|mazza a polgrármestert a sztikséges intézkedések megtételére,
okiratok a|áírására.

felelős: polgármester
határidő: 10 nap

Balla Györry polgármester: Elmondj4 hogy korábban döntöttek arról, hogy kezdeményezik
a sziímlavezető pérzintézet véltás| melyhez bekérték az ajánlatokat. Ismerteti az ajánlatokat.
Elmondja, hogy Brínhorváti és Mályinka községek mrár döntöttek, hogy a legkedvezőbb ajan-
latot adó K&H Bankot bizzék meg az önkormányzat és intézményeinek szánrúavezetésével.
ntalia a szőt Dr. Szécsi ottó jegyzőnek.

Dr. Szécsí ottő jegző: Elmondja, hogy a Közös Hivatalt alkotó települések polgármesterei
szembesültek több olyan ténnyel, mely alapján megfogalmazódott benntik a száttriavezető
pérwintézetválüísa. Így terjesztették javaslafukat a képviselő-testiiletek elé és kértek ajánlato-
kat számlavezetéste. Banhorváti és Mályinka településeken mar meghoztrík a döntést a képvi-
selő-testtiletek, melynekrca|izá|ódását a budapesti központ április elsejére datá|ta, mivel más
települések is kezdeményeáék a sziímlavezetésiik áttéte|ét. Az önkormányzati döntés megho.
zata|a utrín legalább 60 napnak el kell telnie, hogy a szátm|avezetés miír az t$ inténrténynél
történhessen.Ezenidő a]att kell a Kincstrárnak átvezettúe aszám|aszámokat is.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat tegyék
meg.

Czakő Tivadar képviselő: Kérdezi, hogy mikortól lenne ez és a négy településnek egyszeÍTe
kell-e ezt megtennie?

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy a döntést követően legalább 60 napnak el kell telnie
és nem kell egyszerre a négy településnek megnyitni aszám|áját. A bank információjaa|apján
április 1. utrín élnének a sziímlák.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Kérdezí,hogy azóvoda száttriavezetése is átmegy?

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy igenaz önkormiínyzat és intézményei is átmennek.

Batla Györry polgármester: Javaslata a következő:,, 1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt,
hogy az önkormiínyzat pétuforgalmi sziímláinak vezetéséve| 20|6. május 1. napjától a K&H
Bankzrt. Kazincbarcikai Fiókját (Kazincbarcik4 Egressy B.u. 46lA.)bízzameg.2.) A Kép.
viselő.testület felhatalmazzaapolgármestert, hogy abat*valtással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg, dokumentumokat íqa a|á.,,

Kérdés éshozzászólás hianyában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testÍilet a tagiai köziil jelen lévő 7 fö közÍil 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkÍil elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatározatothozta:

Tardona KözségÍ Onkormányzat Képviselő-testületének
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512016. ( I.25.) határozata

az Onkorm ányzat pénzforgalmÍ számláinak vezetésével kapcsolatos döntésről

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testülete az e|őteqesztést megtrírgya|ta és az aIáb-
bihatározatothozza:

l.) A Képviselő.testület úgy dtint, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláinak vezetésé-
vel 2016. május 1. napjától a K&H BankZÍt. Kazincbarcikai Fiókját (Kazincbarcika, Egressy
B.u.46lA.)bizzameg.

2.) A Képviselő-testiilet felhata|mazza apo|gátrmestert, hogy a bankváltással kapcsolatos in-
tézkedéseket tegye meg, okiratokatíqa a|á.

felelő s : polgiírmester
hataridő: 10 nap

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a Laktanyával kapcsolatban e-mailben kapott
egy megkeresést egy sportszervezettől. Meghívta a jelentkezőket és kéri, hogy a Képviselő-
testiiletnek mondjak el a terveiket.

Girincsi Péter meghívott: Elmondja, hogy Military Airsoft csoportot hoáak létre és olyan
helyet keresnek a sporttevékenység folyatasríra, ahol megfelelő körtilmények között hódol-
hatnak szenvedélyiiknek. Ismertetik a tevékenységet és a terveiket.

Balla Gyiirry polgármester: Kéri, hogy kérdéseiket tegyék fel' Terveznek-a valamilyen át-
alakítríst?

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő tulajdona, ezzel az ön-
kormányzat nem tud rendelkezni. Ki felügyeli a versenyt?

Giríncsi Péter meghívott: Elmondja, hogy átalakítani nem akamak semmit sem, esetleg a
fiivet levágni. A játékokat a sportegyesületiik által kialakitott szabá|yzat a|apján folytatjrík.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a fiatalok megkeresték, mert érdekelné őket a
terület.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy szerinte nem az önkormányzat az ak't dönt ebben,
mert aNemzeti Vagyonkezelő tulajdona, ezután kelljárni.

Czakő Tívadar képviselő: Elmondja, hogy öriilneha ezzel a területtel valaki foglalkozna, az
ötlet jónak tűnik. Mennyien vannak?

Girincsi Péter meghívott: Elmondja, hogy 15-en vannak jelenleg 2015-ben alakultak.

Balla Györry polgármester: Megköszöni az érdeklődést és a döntést követően visszajelez-
nek a közeljövőben. Elmondja, hogy volt a Magyar Köát ij vezetőjénél és egyeztetést foly-
tattak a 25 |27 -es tÍrő|.



Czakő Tivadar képviselő: K&dezi,hogy a civil kezdeményezést említette-e?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy nem. A Volánnál is volt, hogy fontoljak meg
egy kisbusz indítasát. A Közös Hivatalt alkotó települések polgármestereivel egyutt egy pro-
jekÍmegbeszélésen vett résá, melyen elhangzottakrő|tájékoztatja a képviselőket.

Czakő Tivadar képviselő: Javasolja, hogy a garanciiílis munkák elvégzésére olyan céget
válasszanak, amelyik megfelelő minőségben és aron dolgozik.

Földessy Aranka Margit képviselő: Kérdezi, hogy a településfejlesztési tervet hol lehet
megtekinteni.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a hivata]ban. Szitka Péter kereste meg, hogy az
altala megvásárolt területen egy út került kialakításra, melynek sorsát rendezni kel|. Ezze|
kapcsolatban lépéseket kell tenni. Elmondja, hogy a kultúrt szerették volna kivenni.

Földessy Aranka Margit képviselő: Elmondja, hogy korábban is javasolta és jelenleg is azon
az á||ásponton van' hogy biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a MűvelődésiHázat ate-
lepülés lakói megfelelő ellentételezés fejében kibérelhessék. Ezt ahtányosságot javasolja pó-
tolni.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy egyre nagyobb erre az igény.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy többen sérelmezték a faluban ezt.

Szűcsné Pál.Kutas Orsolya alpolgármester: Elmondja, hogy egy fózésbeznincs konyha. Ez
nagyban befolyásolja a lehetőségeket és tV sem megengedhető, hogy a parkolóban állítsák fel
az üstöket.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy valaki vállalja, hogy rendet tart a kulturban
nincs akadálya. Lehessen sziímon kérni valakitől.

Czakő Tivadar képviselő: Kétdezí, hogy nyríron ki van a könyvtrárban? Lehet-e úbízli ezt a
feladatot?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy miárcius l.től lesz egy főállású kulturos, aki a
rendezvényeket szervezi mqd, de neki nem ez|esz a feladata.

Dr. SzécsÍ ottő jegző: Elmondja, hogy óvadékkal lehetne megoldani.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy más értéket képvisel ezaház.

Czakő Tivadar képvÍselő: Elmondja, hogy igény van eÍTe és ezzel' foglalkozni kell.

Dr. Szécsi ottő jegző: Ismerteti Bánhorváti és Nagybarca ilyen iranyu döntéseit és a kiala-
kult gyakorlatot.

Balla Gytirry polgármester: Elmondja, hogy a legközelebbi rendezvény miárcius 15. illetve a
Jókai szavalóversenv.



Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy voltak sérelmek a faluban és az óvodai probléma
miír a faluban van. Javasolja ennek a megvitatását, kell-e a képviselő-testÍiletnek döntenie.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy tud a problémríról és megadta a megfelelő tájékozta.
tást. A képviselő.testtilet akkor dönthet ha van hatiísköre, amennyiben annak ellenére hoz
döntést elvonja más, döntésre jogosult hatáskörét. Hogy a szewezet vezetóje milyen döntést
hoz abban nincs hatiísköre a testületnek.

Czakő TÍvadar képviselő: Kétdezi, hogy állást foglalni sincs hatiísköre a testületnek:

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy az ővodu a|ka|mazottak felett a munkáltató jogkört
az íntézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető felett van joga a Képviselő-testületnek a
munkáltatói jogkört gyakorolni. A Képviselő-testiiletnek nem kell és nem hoáat döntést eb-
ben.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi, hogy a vezető dönt?

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy ő azíntézményvezető,ö jrír el.

Czakő Tivadar képviselő: Kérdezi, hogy a költségvetést meddig kell ttárgyalni, van-e terve-
zet?

Balla Györry képviselő: Elmondja, hogy intézkedik a kiküldés ügyében.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy szeretne a közfogla|koztatottak anyagába betekin-
teni ha van rá lehetőség.

Balla Györry képviselő: Elmondja, hogy a hivatalban a kolléganő rendelkezésére fogja bo-
csátani. Tájékoztatja a képviselőket a |étszétmokról, a feladatokról, munkákról. Elmondja,
hogy pénteken volt ellenőrzés és mindent rendben találtak.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy visszatérve az ővodáhan történtekre mégis be-
szélni kellene róla.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Részletesen beszámol a történtekről és a megtett intézkedésről.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik 01, a
polgrármester a képviselő-testületi nyilvános ülését 17 őra 32 perckor bezárta.
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