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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. április 20.  A kezdés időpontja: 17,00 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Ránkli Ferenc polgármester 
  Kerekes József 

Kindli András 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó 
  Sipiczki Márton  
    Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Meghívottak a jelenléti ív szerint. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 6 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó és Sipiczki Márton képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 
 

 28/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Sipiczki 
Márton képviselőket, a 2016. április 20-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását, további agy napirendi ponttal szeretné 
kiegészíteni, átcsoportosítás lélekharang építésére. 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Beszámoló a település 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. 
III. Tűzoltóság beszámolója. 
IV. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2015.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
V. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet 

megalkotása. 
VI. 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásnak jóváhagyása. 
VII. Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, 

gazdálkodásáról. 
VIII. Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
IX. 2015. évi belső ellenőri jelentés elfogadása. 
X. Rendőrök támogatása. 
XI. Átcsoportosítás lélekharang építésére. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

 29/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2016. április 20-i soros nyílt ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 

         
I. sz. napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 

 30/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés 
között tett intézkedésekről és az átruházott 
hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 

17.08. perckor Csaponé Mesnikov Melinda képviselő megérkezik.  
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II. sz. napirendi pont Beszámoló a település 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti dr. Bede Sándort, a Rendőrkapitányság vezetőjét. Az előterjesztést a képviselők 
megkapták. Kiegészítés a Rendőrkapitányság részéről? 
dr. Bede Sándor r. alezredes: Köszöni a szót. Az írásos beszámolóban részletezték a település 2015. évi eseményeit, 
közbiztonsági helyzetét, tevékenységüket. A bűncselekmények száma jelentősen csökkent, 
kiemelt bűncselekmény nem történt. A nyomozás eredményességi mutatójukat tovább sikerült 
javítani. Törekedtek arra, hogy naponta visszatérő szolgálatot biztosítsanak, a helyi körzeti 
megbízotton kívül Békéscsabáról is rendeltek ide járőrszolgálatot. Közlekedésbiztonsági 
szempontból magát a települést negatív tendencia nem érintette. Két sérüléses baleset volt,  
ugyan Telekgerendáshoz kötődik, de mindkettő a 47-es számú főúton történt, nem a 
településen belül. A felújítás után átadták a 47-es számú főutat, megindult a forgalom, 
folyamatosak az intézkedések. A körzeti megbízott a tavalyi évben egy szolgálati gépjárművel 
lett ellátva, így még inkább látható településen a jelenlét. Köszöni az önkormányzatnak, hogy 
a gépkocsinak garázst biztosított, és köszöni továbbá az  az önkormányzat 2015. évi 
támogatását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszöni a rendőrség munkáját, úgy tapasztalja, hogy a prevenció nagyon hatásos a 
településen. Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  31/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Rendőrkapitányság 
tájékoztatóját Telekgerendás község közbiztonsági 
helyzetéről. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
III. sz. napirendi pont Tűzoltóság beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti Viczián György Urat. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kiegészítés a 
Tűzoltóság részéről? 
Viczián György tű. alezredes: A Békéscsabai Tűzoltó parancsnokság 15 település tűzvédelméért felel, a 15 településen 
kiemelkedő esemény szerencsére nem volt. A tavalyi év a védekezés, megelőzés jegyében 
telt. Összesen 500 tűzeset volt, a legtöbb feladat Békéscsabán, de volt olyan település, ahol 
csak egy bejelentés volt. Az események jellege szerint a tűzesetek száma egy kicsit 
növekedett, viszont csökkent a műszaki mentések száma, ami időjárásfüggő, a tavalyi év 
ebből a szempontból kedvező volt. Telekgerendás tűzvédelmi helyzetből nézve egy nyugodt 
terület. Három tűzeset volt, egyik sem volt jelentős. Közlekedési baleset szintén három volt a 
település közelében, ahol tűzoltói segítségre volt szükség. Tavaly változtak a tűzzel 
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kapcsolatos szabályok, Telekgerendás községben a szabályozás már korábban megszületett. 
Fontos, hogy legyen helyi szabályozás, hiszen az új rendelkezés  szerint szabadtéren már 
égetni csak szabályok betartásával lehet.. A belterületi égetést rendelet szabályozza, a 
külterületi égetés pedig engedélyezéshez kötött. Fontos a lakosság tájékoztatása. Sok olyan 
eseményük volt, ahol a lakosok nem voltak tisztába ezzel a szabályozással. Aki megszegi 
bírságot is fizethet. Továbbra is tilos a kommunális hulladék megsemmisítése. A szabadtéri 
égetés engedélyéhez a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján a szükséges 
dokumentáció a lakosság számára rendelkezésre áll. A másik terület, ahol az eseményeket 
lehet csökkenteni, a tüzelő, fűtő berendezések használata, az azokkal kapcsolatos égéstermék 
elvezetők működtetésével kapcsolatos rendszeres vizsgálatok. A mai napig is sok 
szénmonoxid mérgezés van, ami a nem megfelelően bekötött és működtetett berendezések 
hibájából adódik. Fontos előrelépés volt a  mezőberényi hivatásos egységük kialakítása,  nagy 
területet fed le, nagyban segíti munkájukat, nagyjából 15 perccel csökkent a vonulási idő. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszöni a kiegészítést. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja 
a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  32/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság tevékenységéről szóló beszámolót. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
IV. sz. napirendi pont Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2015.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. 
(IV.20.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2015.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
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/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
V. sz. napirendi pont Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta. A következő testületi ülésre felkérik a jegyzőt arra, hogy a 
11. számú mellékletet részletesen dolgozza és mutassa ki, és tárja a testület elé. Itt elég 
jelentős pénzösszegről van szó. Csak ezzel a feltétellel támogatja az ÜVB a rendelt 
megalkotását. Kéri a testülettől, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadja el a rendelet 
megalkotását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását a kiegészítéssel.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. 
(IV.20.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 
zárszámadásról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
VI. sz. napirendi pont 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásnak jóváhagyása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 33/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. évi költségvetési zárszámadási 
rendeletében a Telekgerendás Községi Önkormányzat 
(110.705 e Ft.)  maradvány összegét a 2016. évi 
költségvetési rendeletében tartalékba helyezi, a 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 492 e/Ft maradvány 
összegéből az óvoda 2016 költségvetésében a külső 
személyi juttatásokra 219 eFt-ot, munkáltatókat 
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terhelő járulékokra 59 e/Ft-ot, dologi kiadásokra 214 
e/Ft-ot 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

VII. sz. napirendi pont Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  34/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat     Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját. 
                                                                                                                    
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint       

VIII. sz. napirendi pont: Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  35/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 2015. évi beszámolóját a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 

 
 
IX. sz. napirendi pont: 2015. évi belső ellenőri jelentés elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  36/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Ellenőrzési Csoportjának az Újkígyósi 
Közös Önkormányzat Telekgerendási 
Kirendeltségének 2015. évről készített beszámolóját. 
 Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 

 
 
X. sz. napirendi pont: Rendőrök támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kapitány úr megkereste, és megkérdezte, hogy 
támogatja-e az önkormányzat valamivel a rendőrség munkáját. A helyi körzeti 
megbízottunkat már Kétsoprony megjutalmazta, így javasolta, hogy a legtöbbet itt szolgálatot 
teljesítő rendőr kapjon támogatást. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 37/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 50.000 forint egyösszegű támogatás átutalását 
hagyja jóvá a Békéscsabai Rendőrkapitányság részére, 
a községben szolgálatot végző rendőrök ösztönzése 
céljából. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
 

XI. sz. napirendi pont: Átcsoportosítás lélekharang építésére. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Békéscsabai Fafaragó Egyesület elnöke 
felajánlotta, hogy minden évben vagy egy három hetes tábor Békéscsabán, és ingyen 
dolgoznak településeknek. Így Telekgerendásnak is faragnának. Felmerült a temetőben egy 
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lélekharang építése, így csak az anyagot kellene kifizetni, nem lenne a megépítésére 
munkadíj. Egy helyi vállalkozó felajánlotta, hogy a talapzatát megépíti, és ad még 100 ezer 
forintot. A falunapon pedig lehetne támogatói jegyet vásárolni a lélekharang építésére. A 
lelkész asszony is felajánlotta, hogy a templomban is gyűjtést szerveznek erre a nemes célra. 
Most 400 ezer forint kellene előlegként az anyag megvásárlására. Úgy gondolja, sokan fogják 
támogatni a harang megépítését. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  Mikorra várható a harang elkészülte? 
Ránkli Ferenc polgármester:  A tábornak június végén lesz vége, akkor felállítanák, szentelés pedig halottak napján. A 
harangot is meg kell rendelni, annak még plusz költsége lesz. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  38/2016. (IV.20.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 400.000 összegű támogatást biztosít a 
köztemetőben építendő lélekharang előkészítési 
munkálataihoz, a 2016. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
 
Zelenyánszki András alpolgármester: Úttal kapcsolatban kaptunk-e már árajánlatot? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Igen, háromféle árajánlatot, továbbítva lett a KITE munkatársának, hogy ők mennyivel 
akarják támogatni a felújítást. A közútkezelő  és a KITE munkatársa tárgyalásban vannak 
egymással, fontos a szakmaiság. Záros határidőn belül meg fognak egyezni. Eldől, hogy a 
három árajánlat közül melyik lesz a megfelelő,  és a KITE mennyivel támogatja  azt. 
Sipiczki Márton képviselő: Nem tudja, hogy az árajánlat tartalmazza-e az útpadkának az eltakarítását, illetve nem is az út 
melletti padka, hanem az árok rendbetétele. Nagyon sok helyen az árok és a padka 
magasabban van, mint a kövesút, megáll a víz, semmit nem fog érni a kátyúzás, útjavítás. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: 2,5 millió forint összegben tartalmazza mindhárom ajánlat.. A közútkezelő munkatársa szerint 
speciális eszközök kellenek a terület rendbetételére, amik nekik állnak rendelkezésükre. 
Zelenyánszki András alpolgármester: Szerinte kevesebb munkálat is elég. 
Sipiczki Márton képviselő: Az út menti árkok tulajdonjogát meg kell nézni. 
Zelenyánszki András alpolgármester: A munkálatokat az önkormányzat gépével is el lehet végezni. Nagy a terület a Ménesbirtok 
tulajdona, a legtöbb, nekik kellene rendbe tenni. 



9 
 

Sipiczki Márton képviselő: Pontosan meg kell határozni a határokat, és utána lehet megcsinálni.  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Akkor a három árajánlat mire lett kérve? Mert itt a szélmunkák lettek említve 2,5 millióban, 
nem csak kátyúzásról volt szó? 
Sipiczki Márton képviselő: Háromféle árajánlat kellett, hogy készüljön. Csak kátyúzásról, kátyúzás és meleg emulzió, 
zúzott kő, lehúzva, és ez meghengerelve. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Teljes útszakaszon? Az teljesen más költség. 
Sipiczki Márton képviselő: Az 32 millió körül van. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: 2 millió körül számoltak, meg esetleg egy kicsit feljebb. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: A KITE felajánlotta, hogy hozzájárul az út felújításához. De nem támogatják az út finn 
aszfaltos kátyúzását, mert egy évet sem bír ki. Ezért tárgyal  a KITE és a közútkezelő 
képviselője, melyik a legjobb megoldás. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Az önkormányzat részéről történt már felajánlás? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: A költségvetésben 1 millió forint lett erre a célra betervezve. Ehhez jönne még a KITE 
támogatása, de ha ad, akkor természetesen szeretné meghatározni, hogy mire lesz költve. 
Ezért az előzetes egyeztetés- 
Zelenyánszki András alpolgármester: Felmérte, 166 kátyú volt, az 100 m2, az 5 m3 finn aszfalt. Ez meg lett csinálva 5 éve, 8 éve, 
és azok a javítások még most is bírják finn aszfalttal. Ez kb. 300 ezer forint. megfelelő időben 
csinálva 3-4 évet kibír, de minden évben karba kell tartani.  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Azon az úton a személyi forgalom elenyésző. 
Zelenyánszki András alpolgármester: A kamionokat ki kellene tiltani. 
Sipiczki Márton képviselő: Azt nem lehet kitiltani. 
Kerekes József ÜVB elnök: A Tulipán utcai bejáratnál, mikor a 47-es rehabilitációja befejeződött nem került ki a 
helységnév jelző tábla. Nagy sebességgel közlekednek, veszélyes a főútról lefordulni. 
Legalább egy helységnév jelző táblát kellene kihelyezi. 
Ránkli Ferenc polgármester: Felvetette már az átadáskor, de azt mondták, hogy csak a főbejáratnál szokták elhelyezni. 
Kerekes József ÜVB elnök: Ez nem igaz, sok településen van máshol is kihelyezve. 
Ránkli Ferenc polgármester: A Közút tájékoztatása szerint, olyan táblát lehet kitenni, hogy útkereszteződés alárendelt úttal. 
Ezt ki fogják tenni.  
Sipiczki Márton képviselő: A kerékpárút miatt még veszélyesebb. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: A temetőnél is veszélyes, oda is kellene tábla.  
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Kindli András kélpviselő: Látja le lett festve a település bejáratánál a régi nagy jelzőtábla, oda nem lehetne, hogy 
üdvözöljük Telekgerendáson? 
Ránkli Ferenc polgármester: De az lesz, most készülnek a betűk és egy Telekgerendás címer. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Kérdezi, hogy az óvodánál, ahol a járda megy át a vízelvezető árkon, oda nem lehetne-e 
korlátot tenni? Elég veszélyes. Az óvodánál bent a mosdókra lehetne ajtót tetetni, mert ez így 
nem jó megoldás, a szagok miatt. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ott mással is van probléma, dugulással, nem? 
Ránkli Ferenc polgármester: Az óvoda a pénzmaradványát ennek a problémának a megoldására kérte. Továbbá szeretné 
ugyanúgy, mint előző évben a nyári időszakra egy gyermek WC-t kitetetni a játszótérre. 
 
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 50 perckor bezárta. 
  

k.m.f. 
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