
     ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

                                 Tel:  87/471-506
                       E-mail:  hivatal@abrahamhegy.hu

                                                                                
Ikt.szám: 9/120-6/2015.
Készült: 1 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.  április 29-i nyílt ülésén.

Az ülés helye:      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége 
Polgármesteri Irodájában 

                              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Kovács József  alpolgármester 
Homonnay Zsombor  képviselő    
Gáspár József  képviselő  
Zavari Judit  képviselő (5 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (1 fő)
 
Meghívott:   Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó (2 fő)

       Baki Jánosné 

Jelen van  továbbá:
Kovácsné Auer Katalin  jegyzőkönyvvezető  (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

(A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
A képviselő-testületi ülést 18.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő
jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja, hogy az 5. napirendi pontot 1. napirendként tárgyalják, mivel
Baki Jánosné megérkezett. 

 Ismerteti a napirendet:
1. Ügyrendi Bizottság kültagjának eskütétele

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
3. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2014.  évi  zárszámadásáról  és  2014.  évi

pénzmaradványának felosztásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

4. Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása, 2014.
évi  zárszámadásának,  pénzmaradványának  és  pénzmaradványának  felhasználásának
elfogadása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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5. Bírósági ülnök választásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

6. STC részére felhatalmazás, hogy eljárjon az E-ON-nál számlainformáció és 
karbantartás ügyében
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

7. Forrás Kiadó ajánlata Ábrahámhegyi Zsebkalauzra
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Javasolja,  hogy  az  előbbiekben  ismertetett  és  a  meghívóhoz  képest  napirendi  sorrendet  érintően
módosított napirend tárgyalását a képviselő-testület fogadja el. Kéri a testületet, aki egyetért a napirend
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2015. (IV.29.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 29-i nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Ügyrendi Bizottság kültagjának eskütétele
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2014.  évi  zárszámadásáról  és  2014.  évi
pénzmaradványának felosztásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

4. Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása, 2014.
évi  zárszámadásának,  pénzmaradványának  és  pénzmaradványának  felhasználásának
elfogadása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

5. Bírósági ülnök választásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

6. STC részére felhatalmazás, hogy eljárjon az E-ON-nál számlainformáció és karbantartás
ügyében
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

7. Forrás Kiadó ajánlata Ábrahámhegyi Zsebkalauzra
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Határidő: azonnal

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont
Ügyrendi Bizottság kültagjának eskütétele
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az esküokmány jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az Ügyrendi Bizottság kültagja Baki Jánosné lesz, aki a mai ülésen teszi
le az esküt. Felkéri Baki Jánosnét, hogy tegye le az esküt, melyet előolvas számára. 

Baki Jánosné az esküt leteszi.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az eskütétel után gratulál és jó egészséget kíván a tisztsége ellátásához. 

Baki Jánosné az eskütétel után elhagyja a termet.

2. napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kérdezi Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni? 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó Az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet
módosítására  a  beérkezett  többletbevételek  és  a  kiemelt  előirányzatok  közötti  átcsoportosítások  miatt
kerül sor, pl. az állami támogatás miatt.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kinek van kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs,
úgy javasolja, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

3. napirendi pont
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2014.  évi  zárszámadásáról  és  2014.  évi
pénzmaradványának felosztásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kérdezi Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni? 

Tóth  Zsuzsanna  pénzügyi  előadó A  bevételeknél  a  működési  célú  bevételek  alá  tartozik,  ami
Balatonrendes és Salföld községek által a 2012. évi körjegyzőség megszűnés okán kapott pénzeszköz, ezt
2014. évben kapták meg. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata adott át pénzeszközt az iskolaszállításra.
Felhalmozási  célú  bevételeknél  a  mobilstég  pályázati  támogatási  összege  szerepel.   Egyéb  működési
bevétel  a  badacsonytomaji  szociális  normatíva  perköltség  bevétele.  Az  adók  befolytak,  az  eredeti
előirányzatot meghaladták. Város és községgazdálkodás alatt a bérleti díjak, területbérleti díjak tartoznak,
valamint az eszközhasználati díj is ide tartozik. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel,
itt az állami támogatások vannak, megkapták a 10 millió forintot járdafelújításra. A strand bevétele 18.586 
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e Ft +Áfa volt.  A kamatbevétel a víziközmű számla lekötött betétje után a kamat összege. A működési
bevételeknél szerepel, egyrészt a Start közfoglalkoztatásra kapott, és a hosszabb közfoglalkoztatásra kapott
pénzeszköz. A bevételi főösszeg 288.705 e Ft. 
A  kiadási  oldalon  a  közös  hivatal  részére  fizetendő  összeg  2.703  e  Ft  szerepel,  amely  596  e  Ft-tal
csökkentve  lett,  amit  még  a  2013.  évi  beszámoló  alapján  visszakapunk.  A  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulásnak adtak át pénzeszközt, orvosi ügyeletre továbbá szociális étkeztetésre. A DRV-
vel megállapodást kötöttek a csatorna- és víz támogatásra, át is adták. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kinek van kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs,
úgy javasolja, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

4. napirendi pont
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása, 2014. évi
zárszámadásának, pénzmaradványának és pénzmaradványának felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kérdezi  Tóth  Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni? 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó Az előterjesztésben minden le van írva.     

Vella Ferenc Zsolt  polgármester A Kővágóőrsi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről van egy kérés,
tekintettel  arra,  hogy  három ábrahámhegyi  kollégának  ki  lett  fizetve  a  szabadsága,  emiatt  levonnák  a
szabadságmegváltás összegét a nekünk járó összegből és 50.000 Ft-ot kapnánk vissza.  Ábrahámhegyre
befizetés  arányosan  jutó  összeg  620.000  Ft.  A  kiválás  miatti  jogviszony  megszüntetések  okán  a
szabadságmegváltás 570.407 Ft lett.  Véleménye szerint lett volna idő kiadni a szabadságot a két hónap
alatt. 

Gáspár  József  képviselő A  Kővágóörsi  Közös  Hivatalban  nemcsak  ábrahámhegyi  feladatokat  kellett
elvégezni, ami miatt a dolgozó nem tudott szabadságra menni. 

Kovács József képviselő A község pénzéről döntenek, itt nem lehetnek nagyvonalúak. A szabadság jár, ha
nem lehet másképpen megoldani, akkor meg kell váltani, és annak a terheit közösen kell viselni, hiszen
mindannyiunk miatt nem tudták kivenni a szabadságot. 

Zavari Judit képviselő A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak sokat adtak, most ezt ne vállalják
be. 

Homonnay Zsombor képviselő Csatlakozik az előtte szólókhoz. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Összefoglalva a képviselők részéről elhangzottakat, Ábrahámhegy Község
igényt tart az őt megillető teljes összegre. 
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Wolf Viktória jegyző Megjegyzi, hogy a munkáltató felelőssége a szabadság kiadása, amennyiben nem adja
ki, akkor számolnia kell azzal, hogy a munkaviszony megszüntetésekor azt ki kell fizetni.   

Vella Ferenc Zsolt polgármester A két hónapban még ki lehetett volna adni a szabadságokat. 

Homonnay Zsombor képviselő Ha Ábrahámhegy ott marad a Kővágóörsi Közös Hivatalban, akkor ki
fizette volna ki a szabadságokat, azt is a hivatalnak kellett volna. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  az  elhangzottak  szerint  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati Hivatal megkeresését utasítsák el, Ábrahámhegy önkormányzata igényt tart az őt megillető
teljes összegre.  Ábrahámhegy a két év alatt plusz befizetőként minden kötelezettségét teljesítette, amit rá
róttak. Az előbbieken túl javasolja továbbá, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés módosítását, zárszámadását, beszámolóját fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2015. (IV.29.)  HATÁROZATA 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosításának, 2014. évi
zárszámadása és 2014. évi pénzmaradványának, pénzmaradvány felhasználásának és

beszámolójának elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal 2014.  évi  költségvetése  módosítását  –  az

előterjesztésben foglalt tartalommal és formában – elfogadja.
2. a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót  – az

előterjesztésben foglalt tartalommal és formában – elfogadja.
3. a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzmaradványát 10.467 e Ft összegben

állapítja  meg,  melyből  kötelezettségvállalással  terhelt  3.538  e  Ft.  A  Képviselő-testület
elfogadja, hogy a Hivatal a 6.929 e Ft összegű szabad pénzmaradvány teljes összegét a 2015.
évi működési kiadások fedezetére használhatja fel, azzal, hogy az ebből befizetés arányosan
a településre eső összegről az alábbiak szerint rendelkezik:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata igényt tart az őt megillető teljes összegre, azaz 620.000
Ft-ra  (hatszázhúszezer  forintra).  Felkéri  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
jegyzőjét, hogy a pénzeszköz átadásáról gondoskodjon.

4. Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.  évi  munkájáról  szóló
beszámolót – az előterjesztésben foglalt tartalommal és formában – elfogadja.

5. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal 
értesítésre 10 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. napirendi pont
Bírósági ülnök választásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kéri a jegyzőasszonyt, hogy egy mondatban foglalja össze. 
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Wolf Viktória jegyző Pogácsás Tibor államtitkár úrtól és Dr. Handó Tünde OBH elnök asszonytól kapott
megkeresés  alapján  a  bírósági  ülnökök  választásáról  szóló  hirdetmények  a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati  Hivatalban  közzé  lettek  téve,  így  a  jelölés  lehetőségeiről  az  érdekeltek  tudomást
szerezhettek. A mai nappal bezárólag bírósági ülnökké jelölés, illetve nyilatkozat nem érkezett.  

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  a  tájékoztatást  vegyék  tudomásul.  Kéri  a  testületet,
amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2015. (IV.29.)  HATÁROZATA  

Bírósági ülnök jelöléséről tájékoztatás

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  vette  a  bírósági
ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztatást. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

6. napirendi pont
STC részére felhatalmazás, hogy eljárjon az E-ON-nál számlainformáció és karbantartás 
ügyében
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester A közvilágítás korszerűsítésről már többször beszéltek.  Most elkészült
egy ajánlat, amely csak a közvilágításra 28.464 e Ft lenne. Ennek a megtérülése és a futamidő 90 hónap. Az
önkormányzatnak nem kell beletennie egy forintot sem. A központi költségvetés 6 millió forintot utal át
közvilágításra minden évben. Dönteni kell arról, meghatalmazzák az STC-t, hogy eljárjon az E.ON-nál
abból a célból, hogy a  pontos fogyasztáshoz adatokat kérjenek ki, illetve a tervezéshez szükséges adatokat,
és utána tudják a konkrét  árajánlatot megadni. 

Kovács József alpolgármester Mit kell érteni közvilágítás korszerűsítés alatt? 
  
Vella Ferenc Zsolt polgármester A községben van 342 közvilágítási lámpa, magát a lámpatesteket cserélik
ki  korszerű  18  Wattos  lámpatestekre.   Egy  hónapban  a  közvilágítás  427  e  Ft-ba  kerül,  amely  a
korszerűsítés  után  megszűnne.  Ehhez  jönne  hozzá  a  beruházás,  a  napelem  park,  ott  táplálnák  rá  a
hálózatra. Fedezné a tűzoltószertár, a kulturális centrum, strand, szolgálati lakás az önkormányzati hivatal
villanyköltségeit. 

Homonnay Zsombor képviselő Hány évig üzemel? 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester A megtérülés  90 hónap és 20 év  garancia  van rá.  Javasolja,  adjanak
felhatalmazást  az  STC  Kft-nek,  hogy  Ábrahámhegy  Község  közvilágítás  technológia-  fejlesztés
megvalósítása céljából az E-ON-nál eljárjon és adatokat szerezzenek be. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2015. (IV.29.)  HATÁROZATA 

                                      Felhatalmazás számlainformáció és karbantartás ügyéről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. felhatalmazza  a  Short  Term  Capital  Kft-t  (1091  Budapest,  Márton  u.  35/b.),  hogy
Ábrahámhegy község közvilágítás technológia fejlesztés megvalósítása céljából az E.ON
Energiaszolgáltató Kft-nél eljárjon és adatokat szerezzen be.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

7. napirendi pont
Forrás Kiadó ajánlata Ábrahámhegyi Zsebkalauzra
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 2013. évben megrendelték az Ábrahámhegyi Zsebkalauz kiadványt, mely
elfogyott. A gyártóval, azaz a Forrás Kiadóval folytatott egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a
kiadvány ára 180 Ft/db  bruttó összegre változott.  2013. évben az ár 170 Ft/db volt. Javasolja, hogy 1100
db kiadványt rendeljenek meg, melynek bruttó ára 180 Ft/db.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2015. (IV. 29. )  HATÁROZATA 

Az Ábrahámhegyi Zsebkalauz megrendeléséről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.  megrendeli  a  Forrás  Kiadótól  (székhely:  6726  Szeged  Fogarasi  u.  6/a.)  az

„Ábrahámhegyi  Zsebkalauz”  kiadványt,  melynek  költségeit  a  2015.  évi  költségvetés
reklám és propaganda kiadásainak jogcímére biztosítja, az alábbiak szerint:
Ár: bruttó 180 Ft/db
Mennyiség: 1100 db

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 

  Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó 

III.  NAPIRENDEK UTÁN

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az Opel Marsal Kft. megküldte az árajánlatát, mely szerint az autó ára a
falugondoki busz pályázathoz kapcsolódóan bruttó 10.124.350 Ft.  Állami támogatásként 8 millió forintot
kaphatnak. A másik gépkocsit leadják és egy platós gépkocsit vennének. 
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A  bornapok  programja  összeállt:  nyitónapon  ünnepélyes  megnyitó  és  badacsonytördemici  néptánc,
augusztus 6-án utcabál, augusztus 7-én szintén egy együttes lesz a Bugócsiga, szombaton az  Alacard show
Band, vasárnap a sztárvendég Koós János lesz.  
Az önkormányzati épületbe kazánt kell venni, amely 280 e Ft-ba kerül. 

A kultúrház művelődésszervezője Bakosné Tóth Erzsébet javasolta, hogy függönyt készítessenek az alsó
terembe  is,  hogy  a  kiállítások  színvonalasabban  kerüljenek  megrendezésre.  Árajánlatot  kért,  melynek
összege 326 e Ft. 

Gáspár József képviselő Véleménye szerint először parkettázni kellene, mivel a por felszáll a függönyökre. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Az lesz a következő amit meg fognak oldani, az anyagot megvásárolják
és  parketta  lerakáshoz  segítséget  kapnak,  ősszel  meg  akarják  csináltatni,  így  csak  az  anyagot  kell
megvásárolni. A függöny kérdést a képviselők megbeszélték és egyeztet Bakosné Tóth Erzsébettel azzal
kapcsolatban, hogy fehér függöny legyen, valamint kék drapéria felül kb. 30-50 cm méretben, valamint két
oldalt. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni és az ülést 19. 30 órakor bezárja.
 

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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