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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. november 06-i rendes 

üléséről. 

Jelen vannak: Sipos László polgármester, Bogár István alpolgármester, Badacsonyi Lajos, 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet, Tóth Bálint, Mándli Péter, Vizlendvai László képviselők, 

Fazekas István jegyző, Bencze Ildikó jegyzőkönyvvezető.  

Meghívottak:  

- Teskándért Egyesület képviseletében Pál László 

- Vöröskereszt képviseletében Sziliné Baksa Ágnes 

- Sportegyesület képviseletében jelen van Bogár István alpolgármester 

- Polgárőrség képviseletében Reizer József 

- Teskándi ifjúság képviseletében Szekér Barnabás 

 

Sipos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Bencze Ildikót, hitelesítőknek pedig  

Badacsonyi Lajos és Tóth Bálint képviselőket. 

A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette. 

Ezután javaslatot tett a napirendre: 

N A P I R E N D: 

1./ Civil szervezetek működésének megismerése  

a) Teskándért Egyesület 

b) Vöröskereszt 

c) Sportegyesület 

Előadó: Sipos László polgármester 

2./ Lőtér működésével kapcsolatos álláspont kialakítása 

Előadó: Sipos László polgármester 

3./ Idősek Napja rendezvény egyeztetése  

Előadó: Sipos László polgármester 

4./ Egyebek  

a) Ajánlatok áttekintése :Telek-eladás , építőanyag depózás, újság, Szociális ellátás 

Előadó: Sipos László polgármester 
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b) Kemenceház Működési Szabályzatának előkészítése 

Előadó: Badacsonyi Lajos 

c) Előző ülésen hozott döntések megvalósulási folyamatai 

Előadó: Sipos László polgármester 

 

A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Civil szervezetek működésének megismerése  

a) Teskándért Egyesület 

b) Vöröskereszt 

c) Sportegyesület 

Előadó: Sipos László polgármester 

 

Sipos László polgármester elmondta, hogy az első napirendi pont keretében a civil 

szervezetek megismerése a feladat, és megköszönte a civil szervezetek képviselőinek, hogy 

elfogadták a meghívást. Az új képviselő-testület célja ezzel, hogy felmérje a lehetőségeket, 

hogy a civil szervezetek mivel tudnának hozzájárulni a falu életéhez, továbbá ötleteket és 

elképzeléseket várnak a civil szervezetek beszámolóiből. Kérdést intézett a civil szervezetek 

vezetőihez, hogy mi az amiről úgy gondolják erősités lenne számukra, mi az amiről úgy 

gondolják hozzá tudnak járulni a falu életéhez, milyen a helyzete az egyesületeknek most, 

illetve miben tudna az önkormányzat a segítségükre lenni. Kérte Sziliné Baksa Ágnest, a 

Vöröskereszt képviselőjét, kezdje meg bemutatkozását. 

Sziliné Baksa Ágnes köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy Teskánd községben évente 

2 alkalommal, február közepén és augusztus végén szerveznek véradást. Elmondta, hogy 

sajnos egyre kevesebb a véradó. Sok mindennel próbálkoztak az elmúlt években, például 

retro-véradással, melynek keretében virslit és sört adtak, de sajnos egyre nehezebb embereket 

véradásra csábitani. Minden évben van Véradók Ünnepe (November 27.), melynek 

megrendezésére az idei évben december 6-án kerül sor. Hagyományosan ezen ünnepség 

keretében tüntetik ki a többszörös véradókat, akik emléklapot kapnak a Vöröskereszt 

Szervezetétől, az önkormányzat pedig egy kis ajándékkal köszöni meg nekik a véradást. Az 

idei évben is szeretnék ezt a hagyományt folytatni. Ezeken túl a Vöröskereszt rész szokott 

venni az idősek napja lebonyolításában. Sajnos probléma, hogy elfogynak az önkéntes segítők 

és egyre nehezebb. 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy Hány tagja van a Vöröskeresztnek itt? 

Sziliné Baksa Ágnes válaszában elmondta, hogy Margit néni és Ő. Rajtuk kívül tagok vannak, 

akik tagdíjat fizetnek, de aktív segítők nincsenek. Segítségre lenne szüksége a Szervezetnek. 
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Sipos László polgármester összefoglalta a hallottakat és elmondta, hogy ha jól érti aktivizálni 

kellene a lakosságot, minél többen vegyenek részt a véradásban. Kérdezte, hogy kérdése van-

e valakinek a hallottokkal kapcsolatban? 

Badacsonyi Lajos képviselő kérdezte, hogy a Megyei Vöröskereszttől nem kapnak 

támogatást?  

Sziliné Baksa Ágnes válaszában elmondta, hogy valamilyen kis értékű ajándékot szoktak 

kapni véradáskor, hogy a csoki mellé tudjanak adni még valamit a véradóknak, melyért 

ezúton is köszönetet mondott.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy Milyen segítségre lenne szükség, 

pénzügyi, fizikai, vagy emberi segítségre? 

Sziliné Baksa Ágnes válaszában elmondta, hogy elsősorban fizikai, emberi, például szükség 

lenne segítségre a december 6-i rendezvény szervezéséhez is. Ezen kívül az ajándékok 

vásárlásához anyagi segítséget is szívesen fogadnak. 

Sipos László polgármester megköszönte Sziliné Baksa Ágnesnek a beszámolót és kérte, hogy 

legyen a segítségére a hamarosan megrendezésre kerülő Idősek Napja szervezésében is. Majd 

felkérte Reizer Józsefet, a Polgárőrség képviselőjét, hogy ő is tartsa meg bemutatkozását. 

Reizer József elmondta, hogy 2002. óta látja el a Polgárőr Egyesület vezetői tisztségét, 

összesen 17 tagjuk van akik igazolvánnyal rendelkeznek, de ennél többen teljesítenek 

szolgálatot. Jelezte, hogy nagy probléma a hétvégi szolgálat teljesitése, körülbelül 800-900 

órát vannak szolgálatban. Működésükhöz az önkormányzat, a Zala Megyei Polgárőr 

Szövetség biztosít támogatást, melyet meghatározott célokra lehet felhasználni. Az 

önkormányzattól pénzügyi támogatást kér, elmondta, hogy az elmúlt évek gazdálkodásának 

köszönhetően rendelkeznek némi tartalékkal, azonban az idei évben jelentősen csökkent a 

támogatásuk. 

Bogár István alpolgármester kérdezte, hogy A szolgálatban lévő üzemanyagköltséget ki állja? 

Reizer József válaszolt, hogy Mindenki, aki megy autóval, mindenkinek saját költsége. 

Régebben, amig volt rá pénz téritettek 40km-re jutó költséget egy szolgálatra, de már nem. 

Bogár István alpolgármester hozzászólt, hogy nem elég hogy szolgálatot vállalnak, azt a saját 

költségük terhére teszik. 

Reizer József elmondta, hogy igy is mennek az emberek szolgálatba, azonban egyre 

kevesebben vannak, ezért pénzügyi segítség mellett szeretne valamilyen támogatást arra 

vonatkozóan, hogy szervezzenek be embereket, legalább 10 emberre szükség lenne.  

Sipos László polgármester megköszönte Reizer Józsefnek a beszámolót, és elmondta, hogy 

fontosnak tartja, hogy az emberek biztonságba legyenek. Majd felkérte a Teskándért 

Egyesület képviselőjét, Pál Lászlót hogy ő is tartsa meg bemutatkozását. 

Pál László köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a Teskándért Egyesület 2002-ben 

alakult 40-45 taggal, majd ez 10-15 főre csökkent. 1000.-Ft/fő éves tagdíjból van bevételük. 

Kezdetben az Egyesület keretében működött a Nőklub, a Főzőklub, Nyugdíjasklub, a 

Színjátszó csapat. Ma már ezek nagyrészt nem működnek, sajnos elfogytak az emberek, nehéz 
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megmozgatni őket, nem érnek rá. Jelenleg ami még működik az a színjátszó csapat, a 

TASZACS. Tavaly a Nemzeti Színházban is felléptek a Pajtaszínház keretében. Azóta sok 

helyen fellépnek, ezen fellépésekből van némi bevételük.  

Sipos László polgármester kérdezte, hogy Hol próbálnak? 

Pál László válaszában elmondta, hogy ez változó, nincs külön helyük. Elmondta, hogy a 

fellépésekhez használt diszleteket is maguk készítik. Ezzel kapcsolatban kérte az 

önkormányzat segítségét a díszlet tárolásában. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy erre is találnak megoldást. Kérdezte, hogy Mi a 

Teskándért Egyesület alapszabályában megfogalmazott cél? 

Pál László válaszában elmondta, hogy a falu fejlődésének segítése az itt élő lakosság 

életfeltételeinek, életminőségének javítása. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy Pályázni szokott-e az Egyesület? 

Pál László válaszában elmondta, hogy azt az 5 tagú vezetőség intézi, azonban sajnos nem 

nagyon nyertek. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a NEA pályázatok keretében most van lehetőség 

pályázni az egyesületek működésnek finanszírozására, akár a Kemenceház, mint próbahely 

működésének finanszírozására. 

Bogár István alpolgármester kérdezte, hogy A Teskándért Egyesület költségvetési támogatást 

kapott minden évben? 

Pál László válaszában elmondta, hogy nem kapnak támogatást, önfenntartók.  

Sipos László polgármester megköszönte Pál Lászlónak a bemutatkozást, és megköszönte a 

színjátszóknak, működésüket, majd felkérte a Teskándi Sportegyesület képviseletében Bogár 

István, hogy ő is tartsa meg bemutatkozását. 

Bogár István tájékoztatásában elmondta, hogy közel 2000 sportoló játszik 10-11 

kórcsoportban, üzemeltetik a sportöltözőt és a sportpályát. Komoly szakmai gárda van az 

Egyesületben. Folyamatosan küzdenek a fennmaradásért, a TAO pályázatok a hagyományos 

támogatási rendszert megszüntettek, nincsenek hagyományos támogatók, illetve a TAO 

pályázati pénzeket célzottan lehet elkölteni, ezért a működtetés nagyon nehéz. Az Egyesület 

eredményei, a TAO pályázatok, beszámolók a teskandkse.hu honlapon naprakészen 

olvashatóak. Elmondta, hogy nagy segítség volt z önkormányzat részéről, hogy átvállalta a 

sportöltöző rezsi költségét. A pálya működése takarékos, az öntözés saját kútból történik, a 

napelemes rendszer hatékony, többet termel, mint amit felhasznál. Megköszönte az 

önkormányzat eddigi támogatását és jelezte, hogy a továbbiakban is számítanak az 

önkormányzatra. 

Sipos László polgármester megköszönte Bogár Istvánnak a bemutatkozást, és kérdezte, hogy 

kérdése van-e valakinek. Kérdés nem volt, igy kérte, hogy a fiatalok képviseltében Szekér 

Barnabás is tartsa meg bemutatkozását a képviselő-testület felé.  

Szekér Barnabás elmondta, hogy Ő képviseli a teskándi ifjúságot, a számukra biztositott a 

lőtérnek nevezett helyiség, ami közel 30 éves épület. Korábban kereste már az 



6 
 

6 
 

önkormányzatot támogatás, illetve valamilyen segitség ügyében. Az épület karbantartását, 

festését maguk végzik önerőből. Szerettek volna pályázni, azonban az a gond, hogy a 

térképen nincs feltűntetve, hogy van ott egy ház. Jelezte, hogy komoly gond van az épülte 

tetejével, illetve egy illemhelyiség is jó lenne. Ebben kérné az önkormányzat segitségét. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy vannak az önkormányzatnak tervei a támogatásra, 

illetve a hely kulturáltabbá tételével kapcsolatban, hogy a fiatalok jobban érezzék magukat, 

ennek koordinálásában Mándli Péter képviselőt bízták meg. Ő felügyeli az ifjúságot, hozzá 

bizalommal fordulhattok, aki továbbítja majd felénk igényeiteket. Jelezte, hogy fontos az, 

hogy magátokénak érezzétek azt a helyiséget, de bizonyos szabályok között. Elmondta, hogy 

az önkormányzat segít a fiataloknak, hogy jól érezzék magukat, de fontos, hogy ne zavarják 

az ott lakók nyugalmát. 

Reizer József hozzászólásában kérte azokat a fiatalokat akik kiöregednek, jöjjenek és 

csatlakozzanak a Polgárőrséghez, szeretettel várják Őket, minden hónap első péntekén este 7 

órakor, itt az önkormányzat melletti tanácsteremben.  

Sipos László polgármester megköszönte Szekér Barnabásnak is a bemutatkozást, majd 

összefoglalójában elmondta, hogy az épületet továbbra is a teskándi ifjúság rendelkezésére 

bocsájtja, de csak nekik, azt továbbadni nem lehet. 

Sipos László polgármester az első napirendi pont tárgyalására megjelent képviselőknek 

megköszönte a részvételt és beszámolóikat. 

 

2./ Lőtér működésével kapcsolatos álláspont kialakítása 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a második napirendi pont keretében a lőtér 

működésével kapcsolatos álláspont kialakításának ügyében fognak tárgyalni. Megkapták a 

Lőtér működtetőjének levelét. 

Tóth Bálint képviselő ismertette, hogy a fő ütközési pont a hétvége, a tulajdonos szeretné, 

hogy szombaton és vasárnap is legyen működés 9 és 18 óra között, illetve hétköznap 17-ig. 

Korábbi egyeztetések alkalmával is ütközési pont volt, hogy a lakosság kérése, hogy a 

hétvégét korlátozzuk le. Ebben kellene megállapodásra jutni.  

Vizlendvai László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy Ő is volt kint a helyszinen, 

beszélt az üzemeltetővel is, aki jelezte, hogy a bevételének jelentős része, 2/3-a a hétvégéből 

származik, továbbá a lehetséges versenynapok száma 20 nap. Elmondta, hogy körbejárta a 

területet, ahol magas támfalak vannak, ott a helyszinen a lövést nem nagyon hallani. Sajnos a 

geológiai adottságból származik, hogy messzebb erősen érzékelhető a hanghatás. Ezért kérte a 

tulajdonost, hogy járják körbe a faluban a kritikus pontokat, az adott helyszinre érve, kérje 

meg kollégáját, hogy akkor lőjjön mikor ott vannak, igy Ő is érezze, hogy máshol ennek 

milyen a hanghatása. Elmondta, hogy a tulajdonos felkutatott egy lőszert, aminek csökkentett 

a lőportatralma és megpróbálja ezeket beszerezni. A tulajdonos minden engedéllyel 

rendelkezik, rengeteg vizsgálatot kapott a lakossági bejelentések miatt. Ezt a helyzetet 

mindenképpen meg kell oldnai közösen.  
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Sipos László polgármester hozzászólt, hogy most vasárnap is szólt a lövészet és erős deli szél 

volt, melynek következtében lakossági panasz érkezett. Jelezték, hogy a kutyákra is rossz 

hatással van.  

Vizlendvai László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy nagyon komprumisszumkész, 

inteligens ember a tulajdonos. Kérte a tulajdonost, hogy a nemzeti és egyházi ünnepeket tartsa 

tiszteletben. A tulajdonos megértő volt ezzel kapcsolatban, illetve azt is elmondta, hogy 

egyfajta térsadalmasitást szeretne csinálni, mondván itt vadállatok is vannak. Kérte, hogy 

próbáljuk meg a jó oldalát is nézni, ő is próbál partner lenni. Hosszabb távon a szállásadás is 

fellendülhet a településen.  

Sipos László polgármester hozzászólt, hogy ez mind igaz, azonban a lakosság nem szokta ezt 

meg, arra ébrednek, hogy lőnek. Sorra jönnek a panaszos levelek, van aki a végsőkig hajlandó 

elmenni, annak érdekében, hogy bezárassa.  

Tóth Bálint képviselő hajlandó kompromisszumra, azonban továbbra is fenntartja, hogy ez a 

lőtér nem üzemelhet hétvégén.  

Badacsonyi Lajos képviselő is hozzászólt, elmondta, hogy Ő is utánanézett, és volt egy 

hasonló ügy Budakeszin, melyben a Kúria az önkormányzatnak adott igazat, arra 

vonatkozóan, hogy szabályozhatja a lőtér működését az önkormányzat. Elmondta, hogy 

véleménye szerint szükség van korlátozásra, de legyenek benn olyan hétvégék, melyeken 

üzemelhet a lőtér.  

Vizlendvai László képviselő véleménye is az, hogy kell hozni korlátozást, azonban 

kompromisszumra kell törekedni.  

Mándli Péter képviselő hozzászólt, hogy lehente nyilt napokat szervezni a lakosságnak.  

Sipos László polgármester hozzászólt, hogy a helszinen nem úgy hallatszik. 

Bogár István alpolgármester véleménye az, hogy a polgármestert hatalmazza fel a Képviselő-

testület, hogy vasárnap ne lehessen nyitva, hétközben szűkített nyitva tartás legyen, és évente 

előre bejelentett korlátozott számú esemény lehetne egy tárgyalási alap. Erről tárgyaljunk az 

üzemeltetővel. Közben megtesszük az említett bejárást.  

Sipos László polgármester elmondta, hogy egyeztet az üzemeltetővel a tervezetről. 

Vizlendvai László képviselő kérdezet, hogy mi a hétköznapi szabályozás? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy 9 órától 17 óráig, vasárnap nincs. 

Bogár István alpolgármester véleménye az, hogy legyen ez egy tárgyalási alap. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő mondta, hogy versenynaptárra adjunk pár napot a 

vasárnapból. 

Sipos László polgármester összegezte az elhangzottakat, elmondta, hogy bejárják a 

vállalkozóval a kritikus pontokat, majd kérte, hogy folytassák a következő napirenddel. 
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3./ Idősek Napja rendezvény egyeztetése  

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester egyeztette a Képviselő-testülettel a november 17. napján, vasárnap 

délután 14 órakor tartandó Idősek napi rendezvénnyel kapcsolatos előkészületeket, teendőket.  

 

4./ Egyebek  

a) Ajánlatok áttekintése :Telek-eladás , építőanyag depózás, újság, Szociális ellátás 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy nagyon sok ajánlattal 

keresték meg az elmúlt időben. Az ajánlatok között szerepelt több anyag, melyet járda 

alapként lehetne használni, azonban gondot okoz az anyagok tárolása, melyre megoldást kell 

keresni. Felkérte Tóth Bálint képviselőt, hogy az az elkövetkező időben felügyelje az út 

felújíttassál kapcsolatos ajánlatokat, teendőket. 

Vizlendvai László képviselő jelezte, hogy indul faültetéssel kapcsolatos kormányzati program 

a községek számára, melyre fel lehet már most készülni, meg kell nézni, hogy hova lehetne 

fákat ültetni, igy előre fel tudunk készülni a pályázatokra. 

Sipos László polgármester a témával kapcsolatban felvetette, hogy igény esetén az újszülöttek 

számára ültessenek fát.  

Mándli Péter képviselő felvetette, hogy ez akár a bejövő vagy távozó osztályok esetében is 

lehetne. 

Sipos László polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy vitassák meg a helyi újsággal 

kapcsolatos teendőket. Jelenleg a Közép-Zala az ami ingyenesen jár a lakosság számára. 

Kérte, hogy a következő testületi ülésre gondolják át egy saját helyi újság kiadásának 

lehetőségét. 

Sipos László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy vételi ajánlatot kapott a 

Petőfi utcai önkormányzati területre. Jelenleg 2017. évi értékbecsléssel rendelkezünk, ezért 

mindenképp szükséges egy aktuális értékbecslést készíttetni.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy el kell ezt adnunk? 

Vizlendvai László képviselő is jelezte, hogy nincs sok területünk, és meg kell gondolni az 

értékesítést, mivel, ha a jövőben lenne pályázati lehetőség falu központ kialakítására szükség 

van a területre.  

Sipos László polgármester összegezte a terület eladás kérdését, és tájékoztatta a Képviselő-

testületet, hogy készíttet egy értékbecslést, tárgyal a vevővel és a későbbiekben térjenek 

vissza még erre.  
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b) Kemenceház Működési Szabályzatának előkészítése 

Előadó: Badacsonyi Lajos 

Sipos László polgármester felkérte Badacsonyi Lajos képviselőt tartsa meg beszámolóját a 

Kemenceház Működési Szabályzatának előkészítésével kapcsolatban. 

Badacsonyi Lajos képviselő elmondta, hogy elkészítette a Kemenceház Működtetésére 

vonatkozó szabályzat tervezetet, melynek elkészítése során figyelembe vette az IKSZT-ra 

vonatkozó rendelete, fontos kiemelni azt, hogy ennek rendezett működtetése érdekében meg 

kell bízni valakit.  

Sipos László polgármester javasolta, hogy ezzel most várjanak még a következő ülésig, és 

ezen új szabályzat hatályba lépéséig a régi szerint működjön tovább.  

c) Előző ülésen hozott döntések megvalósulási folyamatai 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen elhangztotoknak 

megfelelően tárgyalt az Atroplusz Kft. képviselőjével, és elmondta, hogy a jelenlegi 

szerződést felmondják és új pályázat kerül kiírásra.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő javasolja, hogy kérdőívet töltessenek ki a 

gyerekekkel. 

Mándli Péter képviselő elmondta, hogy volt már ilyen mindenre kiterjedő kérdőiv.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő mondta, hogy tud róla, hogy volt ilyen, sőt akkor ő 

is részt vett ebben, azonban újra át kellene nézni ezt a kérdőívet, hogy mi az ami fontos, ami 

alapján kiválasztunk egy szolgáltatót. 

Mándli Péter képviselő javasolt, hogy kellene más megoldás felé nyitni, hiszen vannak 

étkeztetési helyek, ahol 2-3 féle menüből is lehet választani. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő mondta, hogy az ő tapasztalata, az, hogy a 

választási lehetőség gondot okoz. Véleménye szerint egy kell, és a kötelező feladatát lássa el 

az önkormányzat. 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy miért lett ebből a konyhából csak melegítő konyha? 

Bencze Ildikó jegyzőkönyvvezető válaszolt, hogy azért, mert a fenntartó úgy ítélte meg, hogy 

nagy költséggel járt és a Képviselő-testület igy döntött. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő mondta, hogy Csonkahegyháton üzemel 

főzőkonyha, amit pályázat keretében felújítottak.  

Sipos László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy megkeresték azzal, hogy 

almérőt szeretnének szerelni a bölcsődéshez. Kérdés, hogy kinek kell ezt fizetnie.  

Bogár István képviselő kérdezte, hogy az önkormányzat által korábban biztosított heti 2 órás 

úszási lehetőséget továbbra is biztosítja-e az önkormányzat a lakosok számára? 



10 
 

10 
 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy igen. Ezek után kérte, hogy a Képviselő-testület 

tagjai a következő ülésen számoljanak be a múlt ülésen kiosztott feladatokról, illetve kérte 

Badacsonyi Lajos képviselőt, hogy a Digitális Értéktár c. pályázati anyagot nézze át. 

Sipos László polgármester jelezte, hogy a Május 1 utcában a padka helyreállítását mielőbb 

meg kell tenni, kérte Tóth Bálint képviselő segítséget, hogy milyen módon lehetne ezt 

hatékonyan és gyorsan megoldani.  

Tóth Bálint képviselő mondta, hogy utánajár a megoldásnak. 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy a napirendhez van-e valakinek még hozzászólása. 

 

Hozzászólás nem volt, Sipos László polgármester 21:25-kor az ülést bezárta. 
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