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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. 

 
Szám: 120- 21/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sümegprága Települési 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 22-én 18,00 órakor kezdődött nyilvános 
együttes üléséről. 

 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
     8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről: Szentes László polgármester 
        Csikós Csaba alpolgármester 
        Fekete Gézáné képviselő 
        Tobak Ferenc képviselő 
 
Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
                           Csőbör Károly polgármester 
       Szente Kálmán alpolgármester 
         Németh Béla képviselő 
         Valente József képviselő 
       Varga Tibor képviselő 
 
    
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester 

Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Varga Mónika óvodavezető 

     Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. 
      
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. Külön 
köszöntötte Kalla Kálmán Sümegprága alpolgármesterét, aki nem a képviselő-testület tagja. 
Megállapította, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, mivel 
a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester megjelent. 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő és a polgármester megjelent. 
 
Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta. 
 
Csőbör Károly polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga 
Tibor képviselőket.          
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok 
elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokat 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

2. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
             Varga Mónika óvodavezető 

 
     3.  Pályázat kiírása a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága vezetői állásának betöltésére 
          Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
     4.  Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének  
          végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
     5.  A képviselő-testületek 2011. évi munkatervének módosítása 
          Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                                Szentes László polgármester 

      
1.Napirend: 
Tárgy:  Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés   
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte, 
van-e kérdés, kiegészítés. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   38/2011. (III. 22.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek 2010. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését elfogadja.  

 
   Felelős: Szentes László polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
  
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta az éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   39/2011. (III. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését elfogadja. 

 
   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
2.Napirend: 
Tárgy:  Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi költésvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására  
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
      Varga Mónika óvodavezető 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert ismertesse a 
beszámolót. 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy az óvodánál milyen felújítás maradt el? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, felújítási munka az óvodánál nem 
maradt el. Azért lett kevesebb pénz elköltve a tervezettnél, mivel a mennyezetjavításnál 
munkadíj nem lett elszámolva, köszönet ezért Bazsi Önkormányzatának, aki szakembereket 
biztosított ezen munkák elvégzéséhez. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, javasolta a 
beszámoló elfogadását. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   39/2011. (III. 22.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának 
megfelelően Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi  

a) bevételi főösszegének teljesítése  13 825 ezer Ft 
b) kiadási főösszegének teljesítése  12 696 ezer Ft 

    
1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 
      az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.    
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   40/2011. (III. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82. §-ának megfelelően Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi  

a) bevételi főösszegének teljesítése  13 825 ezer Ft 
b) kiadási főösszegének teljesítése  12 696 ezer Ft 

    
1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 
      az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.   
  
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirend: 
Tárgy:  Pályázat kiírása a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága vezető állásának    
            betöltésére  
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester       
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(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a vezető óvónő 
megbízatása 2011. augusztusában lejár, ezért szükséges a pályázat kiírása. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   40/2011. (III. 22.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  1992. évi XXXIII. 
törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, a 138/1992. (X. 
8.) korm. rendelet 5.§-ában meghatározottak alapján Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülettel közös fenntartásban álló 
 
                   Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
                     8351 Sümegprága, Rákóczi u. 38-40. 
 
szám alatti közoktatási intézményben, az óvodavezetői beosztás 
ellátására pályázat kiírásával – az óvoda közös fenntartására vonatkozó 
társulási megállapodás II.1. pontjában biztosított véleményezési jogát 
gyakorolva – egyetért a mellékletben szereplő pályázati kiírásban 
foglalt feltételekkel. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   41/2011. (III. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, a 
138/1992. (X. 8.) korm. rendelet 5.§-ában meghatározottak alapján - 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületével egyetértésben, a 
közös fenntartásukban álló - 
 
                   Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
                     8351 Sümegprága, Rákóczi u. 38-40. 
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szám alatti közoktatási intézményben, az óvodavezetői beosztás 
ellátására pályázatot ír ki a mellékletben szereplő pályázati kiírásban 
foglalt feltételekkel. 
 
A Képviselő-testület felkéri: 
- a körjegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben történő közzétételéről gondoskodjon; 
- a polgármestert, hogy fenti jogszabályok figyelembevételével a 
beérkezett pályázatok elbírálását készítse elő és terjessze a döntésre 
jogosult testület elé. 
 
  
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: - pályázati felhívás közzétételre megküldésére 
          2011. április 15. 
                 - előkészítésre és beterjesztésre 
                    folyamatos 

 
 
4. Napirendi pont 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének  
            végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
   Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte, 
van-e kérdés, kiegészítés. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   41/2011. (III. 22.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának 
megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége  2010. évi  

a) bevételi főösszegének teljesítése  25 438 ezer Ft 
b) kiadási főösszegének teljesítése  24 086 ezer Ft 
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1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 
      az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.    
 
2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége, mint önálló  
    gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 2.    
    mellékletében részletezett mérlegadatok alapján 1 765 ezer Ft- 
     ban állapítja meg. 
 
3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi  
    pénzmaradványa 1 352 ezer Ft. 
 
3.1 A pénzmaradvány kimutatását az előterjesztés 3. melléklet  
     tartalmazza. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   42/2011. (III. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82. §-ának megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek 
Körjegyzőségének 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi  
 - bevételi főösszegének teljesítése 25 438 ezer Ft 
 - kiadási főösszegének teljesítése 24 086 ezer Ft 
 
1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 

részletezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 
 

2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége, mint önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 2. 
mellékletében részletezett mérlegadatok alapján 1 765 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
 
3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi 
pénzmaradványa 1 352 ezer Ft. 
 
3.1 A pénzmaradvány kimutatását az előterjesztés 3. melléklete 
tartalmazza.  
 

   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
   Határidő: azonnal 
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5. Napirendi pont 
Tárgy: A Képviselő-testületek 2011. évi munkatervének módosítása  
  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                                 Szentes László polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte, 
van-e kérdés, kiegészítés. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta Bazsi Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkaterv módosításának elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   42/2011. (III. 22.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi 
munkatervét a mellékletben foglaltak szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettek részére 
a módosított munkaterv megküldéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, van-e kérdés, kiegészítés. Mivel kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta Sümegprága Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2011. évi munkaterv módosításának elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   43/2011. (III. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
munkatervét a mellékletben foglaltak szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettek részére 
a módosított munkaterv megküldéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a vezető óvónő 
megkereste az ügyben, hogy ez év május 20-án a nagycsoportos óvódásokat a köztársasági 
elnök meghívta Budapestre, a parlament megtekintésére. Megkérdezte, hogy a falugondnoki 
autókkal meg tudják-e oldani a gyermekek szállítását. 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy ebben az esetben, mind két település 
vonatkozásában, a feladatellátás nem tud megvalósulni, mivel mind a két autóra szükség 
lenne a gyermekek szállításánál. Véleménye szerint, a falugondnoki autók nem alkalmasak 
ilyen hosszú út esetén a gyermekek szállítására, mivel az autók egyterűek, a gyerekek el 
vannak szeparálva az utaskísérőktől. Más megoldással kell a szállítást megoldani. 
 
Tobak Ferenc képviselő véleménye szerint, a falugondnoki gépjármű alkalmatlan ilyen 
hosszú útra a gyermekek szállítására. Elmondta, hogy elől ülhet 2 felnőtt, akik el vannak 
zárva a gyermekektől. Ha valamilyen gond van a gyermekkel, akkor az autóval meg kell állni, 
hogy a gyermekekhez férjenek. Javasolta, bérelni kell 16 személy szállítására alkalmas 
kisbuszt, ahol menet közben is lehet a kísérőnek mozogni és a gyerekek közvetlen közelében 
tartózkodni. 
 
Szentes László polgármester jelezte, vonattal is lehetne Budapestig utazni az 
óvodásokkal, és ott megszervezni a Parlamentig a szállítást. Csabrendek Önkormányzatnak 
van 16 személy szállítására alkalmas kisbusza, ezzel lehetne megoldani a gyerekek 
szállítását. 
 
Tobak Ferenc képviselő a térségben lévő ovisokat egy nagy busszal fel lehetne szállítani 
Budapestre. Ha a falugondnoki autókkal lenne ez megoldva, akkor ellátatlanul maradnak 
mindkét településen a gondozottak. 
 
Csikós Csaba alpolgármester jelezte, a helyettesítést is meg kellene szervezni.  
 
Szentes László polgármester jelezte, a kistérségi busszal a szállítás kb. 100.000.-Ft-os 
költséget jelentene. A falugondnoki autóval az óvodás gyermekek szállítását nem tudják 
biztosítani, ezért javasolta, a polgármesterek vizsgálják meg, hogy milyen más lehetőség 
van, és annak mekkora a költségvonzata.   
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását.   
 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   43/2011. (III. 22.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda nagycsoportosainak Budapestre történő szállítását a 
falugondnoki autóval nem tudja biztosítani. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, vizsgálja meg, hogy 
milyen más lehetőséggel lehet a gyermekek szállítását megoldani 
Budapestre, és annak mekkora a költségvonzata. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Csőbör Károly polgármester javasolta, a polgármester nézzen utána, hogy milyen más 
lehetőséggel lehet az nagycsoportos óvodások Budapestre történő szállítását megoldani, és 
annak mekkora a költségvonzata.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   44/2011. (III. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, nézzen utána, hogy milyen más lehetőséggel lehet a 
Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportos óvodásainak Budapestre 
történő szállítását megoldani, és annak mekkora a költségvonzata.   
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Az együttes ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester úr az együttes ülést 
18,45 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Szentes László        Csőbör Károly   Vincze József Ágostonné dr. 
      polgármester                  polgármester          körjegyző 
  
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

    Németh Béla                             Varga Tibor 
           képviselő                                                                képviselő 


