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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14.00
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatal helyiségében.
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő

Távol van:

Beraxa Krisztina képviselő
Puskás András képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Dr. Benkár József jegyző 14.20 órától
Pozsik Joachimné Egercsehi Nyugdíjas Egyesület elnöke
Knappné Bakos Ildikó Egercsehi Általános Iskoláért és tanulóiért,
Óvodáért és óvodásaiért Közalapítvány Kuratóriumi elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit közszolgálati ügykezelő

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, tanácskozási joggal
résztvevőket, Dr. Benkár József jegyző úr jelenleg Egerbocson testületi ülésen van, de érkezni
fog, Pozsik Joachimnét és Knappné Bakos Ildikót. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott
képviselőből 5 jelen van, így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom
Ficzere Gábor és Gál István képviselőket megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők
személyére? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Ficzere Gábor és Gál István
képviselőket.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom
megtárgyalni. A Képviselők részéről van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérdezem a
Képviselő-testületet, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, kérem
szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirendi pont
Az Egercsehi Nyugdíjas Egyesület működésével kapcsolatos tájékoztató
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Tóth Andrásné polgármester: Írásban kiment a tájékoztató az 1 éves munkáról. Kérem
Pozsik Joachimnét, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Pozsik Joachimné: Egy javítást szeretnék kérni a beszámolóban, hogy betegség miatt 4
meghívásnak nem tudtunk eleget tenni. Leírtam ami történt a tavalyi tájékoztató óta, azt
folytattam. Ha van kérdés, várom.
Tóth Andrásné polgármester: Ahhoz, amit leírtak, csak gratulálni tudunk, örülünk, hogy a
meghívásokra el tudnak menni. Tudomásunkra jutott, hogy készült lemezfelvétel, remélem
hozzáférhető lesz számunka is, mert ez egy maradandó emlék, s szereplésükkel viszik
Egercsehi hírnevét. A klubhelyiséggel kapcsolatos gondjukat olvastam, egyelőre segíteni csak
a festéssel tudtunk a Start munka keretén belül. Nagyobb felújításra lenne szükség, többek
között ablak cserékre is. Szőnyeg csere ügyében, megpróbálunk valahonnan segíteni
támogatás keretében.
Pozsik Joachimné: Nagyon sajnálom, ezt a Kultúrházat, hogy nincs fűtés és romlik az
állapota, mert nagyon jó az akusztikája. Meg lehetne rendezni egy népzenei találkozót is.
Sokfelé voltunk, máshol sokkal rosszabb állapotok vannak. Előbb-utóbb teljesen tönkre megy
a fűtés hiány miatt. Nincs olyan hely, ahol lehetne valamit rendezni.
Tóth Andrásné polgármester: Mi is, mint az önkormányzat sajnáljuk ezt a helyzetet.
Dr. Benkár József jegyző úr megérkezett 14.20 perckor.
Pozsik Joachimné: Egerszalókon is jártunk, mikor megtudtam mennyi pénz van a Klub
működésére, elájultam. Örülök, hogy 15 évig kitartottunk. Próbáltam új tagokat beszervezni,
de nem sikerült. Jó lenne tovább vinni, egy fiatalabb korosztállyal. Amit eddig tettünk az a
CD és az internet világában legalább megmarad.
Gál István képviselő: A civil szervezetek nehéz helyzetben vannak, tudom magamról.
Nincsenek lehetőségek, ha saját költségen nem tudják megoldani. Tavaly én is saját pénzem
fektettem a Polgárőrségbe és felelősségre vontak, hogy honnan van a pénz. Ha a körülményt
nézzük, csak gratulálni tudok a munkátokhoz. Köszönöm a tevékenységeteket.
Pozsik Joachimné: A győri fellépésünket is nem közpénzből, hanem mindenki saját pénzéből
oldottuk meg.
Tóth Andrásné polgármester: A Művelődési házat szerettük volna felújítani az IKSZT
keretében, az önerő 13,5mFt lett volna, amit nem tudtunk vállalni. Hét vállalkozó nézte meg,
mit tud megcsinálni a 66 mFt összegből, az elnyert pályázati előírás szerint, de senki nem
vállalta ennyiért. 100mFt-ért vállalták volna el a felújítását. Reméljük a fűtést vissza tudjuk
állítani, hogy lehessen rendezvényeket tartani. De, egyelőre örülünk, hogy azokat tudjuk
kifizetni, amikhez pótolni kell az önkormányzatnak, pl. a segélyek, a közmunka program.
Bízunk benne, hogy a felújítás apránként, de sikerül majd.
Jó egészséget, és további jó munkát kívánunk a Nyugdíjas Egyesület tagjai számára.
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Nyugdíjas Egyesület 2012. novembertől
2013. novemberig szóló tájékoztatóját.
Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2013. (X.30.) önkormányzati határozata
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egercsehi
Nyugdíjas Egyesület tájékoztatóját és azt elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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2. napirendi pont
Az Egercsehi Általános Iskoláért és tanulóiért, Óvodáért és óvodásaiért Közalapítvány
2012. évi beszámolója
Tóth Andrásné polgármester: Kérdezem Knappné Bakos Ildikó Kuratóriumi elnököt, hogy
szóbeli kiegészítése van-e a beszámolóhoz?
Knappné Bakos Ildikó: Ez egy nem látványos tevékenység, fő célja a tehetséges gyerekek
támogatása, vetélkedők nevezési díja. Ez a beszámoló a támogatásról egy kimutatás, hogy
hogyan tudunk gazdálkodni belőle. A NAV felé is elszámolási kötelezettségünk van. A
legnagyobb kiadás a nyári táboroztatás, de semmi bért nem kap a táboroztató pedagógus az
egy heti felügyeletért. A lekötött betéthez nem nyúlunk, a kamatot használjuk fel, és azt a kis
1% adó felajánlásból befolyt összeget, ami 2012-ben 18eFt volt.
Tóth Andrásné polgármester: Mi az egyszeri kivét?
Knappné Bakos Ildikó: Egyszer szoktam kivenni, egy évben, és ezt használom.
Grósz Ilona alpolgármester: És az óvoda?
Knappné Bakos Ildikó: Ha kérnek akkor adunk, egyszer Karácsonyra kértek.
Grósz Ilona alpolgármester: Mert ha nem kérik, nem adható?
Knappné Bakos Ildikó: Eddig így ment. 150eFt az összeg, a következő évekre is gondolni
kell. Az Alapítvány felé írásban kell benyújtani. Megkérdezem őket.
Ökrös Imre képviselő: Két dolgot hiányolok, nincs benne, hogy mi lett vásárolva, nincs
benne, hogy mennyibe került összesen, és hogy a Kuratórium határozatot hozott volna. A
beszámolókra nem hívtatok önkormányzati képviselőt.
Knappné Bakos Ildikó: a könyvelővel tartom a kapcsolatot.
Ökrös Imre képviselő: Felmerült volna az óvoda is, ha van ott képviselőnk.
Gál István képviselő: Nem jól sikerült a beszámoló. Pl. nem tudjuk kik a Kuratórium tagjai?
Az óvodát ki képviseli, semmit nem tudok róla. Alapszabály, hogy kérni kell a pénzt. A
Kuratórium dönti el, kinek, mire adja, és mennyit ad. Ez nem volt. Az óvoda miért nem
kapott? A beszámolóban nincs, hogy milyen változások voltak. Én vagyok tag, nem tudom ki
a többi tag. Az óvoda nem tud róla, hogy kérni kell! A szabályok szerint kellene működni,
napra készen. A Polgárőrség is így működik.
Knappné Bakos Ildikó: Az Alapítványt nem én hoztam létre, a Képviselő-testület 1997. 06.
20-án. Van egy bírósági végzés nálam, ami 2006. 01. 16-án kelt, és a 2005. 04. 26-i módosítás
bejegyzéséről szól. Ebben jóváhagyott: Knappné Bakos Ildikó kuratóriumi elnök, Boldizsár
Árpádné, Gálné Boldizsár Andrea és Nádházi Istvánné kuratóriumi tagként. Ha ez nem jó,
újat kell választanunk.
Tóth Andrásné polgármester: Lemondás helyett lettek az újak, a régiek maradtak, csak
módosítás kellett volna. Megnézzük, ki indítványozta ezt az egészet. Nem az egész
Kuratóriumot kellett lecserélni. Gál István képviselő miért került ki belőle? Más lett beküldve,
nem ez hangzott el a Képviselő-testületi ülésen. Az önkormányzat hozta létre és nincs
önkormányzati tag benne. Lenni kell önkormányzati tagnak. Az elosztásnál viszont pályázatot
kell kiírni és a Kuratórium dönti el a továbbiakat.
Knappné Bakos Ildikó: Megkérdezem, ki az aki vállalja továbbra is, és ki nem.
Tóth Andrásné polgármester: Hogy kerültek ki azok, akik nem mondtak le?
Gál István képviselő: Le vagyok döbbenve, én nem mondtam le.
Tóth Andrásné polgármester: Nekünk nincs a bírói végzésből sem, másoljuk le.
Gál István képviselő: Nem értem, aki adja a pénzt, az nincs benne? Ki döntött úgy, hogy
kilökjük ebből? Amikor Vecseri Sándor volt, voltak gondok, akkor én tag voltam, azt hittem
ez a mai napig így van.
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Tóth Andrásné polgármester: Az alapszabályt is módosítani kellett volna az óvoda részéről.
Át kell nézni a jegyzőkönyvet, mi hangzott el. A Képviselő-testület javaslata, hogy az
óvodából is legyen valaki, mert most nincs benne.
Gál István polgármester: Emlékszem, két pont volt benne, a nyári üdültetés és az
úszásoktatás.
Tóth Andrásné polgármester: A tagi összetétel rosszul lett beküldve.
Gál István képviselő: Jegyző úrhoz van kérdésem, meg van-e határozva a Kuratóriumi tagok
száma?
Dr. Benkár József jegyző: Pontosan nem tudom, de 1mFt-ra ésszerű határokon belül van.
2010-ben új jogi környezet alakult ki, új Közalapítványt már nem lehet létrehozni. De,
megnézem hol a határ.
Gál István képviselő: Pl. Lehet-e új tag, pluszban?
Dr. Benkár József jegyző: Úgy tudom időmeghatározás is van, mennyi időre választhatók a
tagok, 4-5 fő talán, megnézem. Sajnos eddig is úgy kellett volna működnie, hogy pályázatot
adjanak be a pénzre.
Knappné Bakos Ildikó: Sajnos nehéz olyan pályázatot találni, hogy a bevétel növelhető
legyen.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem, a Képviselő-testületet döntését, elfogadja-e a
beszámolót? Szavazzunk.
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Általános Iskoláért és tanulóiért,
Óvodáért és óvodásaiért Közalapítvány 2012. évi beszámolóját.

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2013. (X.30.) önkormányzati határozata

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egercsehi
Általános Iskoláért és tanulóiért, Óvodáért és óvodásaiért Közalapítvány 2012. évi
beszámolóját és azt elfogadta, azzal a kitétellel, hogy nagyobb figyelmet fordítson a
közalapítvány a támogatások elosztása során.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3. napirendi pont
Szervezeti és Működési Szabályzat
Tóth Andrásné polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. rendelkezéseivel összhangban álló, az önkormányzat működését elősegítő, a
részletszabályokat tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzatot terjesztek a Tisztelt
Képviselő-testület elé. Az SZMSZ előkészítése során a következőket vettem figyelembe:
a./ a helyi rendelet magasabb szintű jogforrást szó szerint ne ismételjem meg,
b./ a rendelet-tervezet francia bekezdést ne tartalmazzon,
c./ az egyes paragrafusok tizenhárom bekezdésnél többet ne tartalmazzon,
d./ a melléklet ne tartalmazza a „számú” jelzőt a melléklet megjelölésénél.
Az SZMSZ tervezetből mellőztem az interpelláció intézményét, helyette a felvilágosítás kérés
szerepel, mely lényegében, tartalmilag megfelel annak. Van egy-két új jogintézmény a
tervezetben, pl.: a napirend előtti felszólalás intézménye, az ügyrendi javaslat.
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A tervezet szabályozza a közös hivatalt és annak vezetőjét, a jegyzőt.
Kérem, az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.
Változtatásra a jogszabályok változása miatt volt szükség, jegyző úr ennek alapján készítette
el.
Dr. Benkár József jegyző: Tisztelt Képviselő-testület. Az SZMSZ-nek két része van, formai
és tartalmi elemei. Az Mötv. tételesen felsorolja mit kell tartalmaznia. Formai elemeket is
ennek megfelelően át kellett fogalmazni, a francia bekezdéseket át kellett javítani a, b, c.
bekezdésekre. Volt olyan szabály is, amit átemeltünk az Mötv-ből, pl. eseményen a képviselő
hozzászólhat, a lényeg sava-borsa nem változott, a folyamat a régi, hitelesítők igazolják hogy
elhangzott amit leírtunk. A mellékletek száma 7. A körjegyzőség megszűnt, így helyette
Közös Önkormányzati Hivatal lett, ilyen a miénk is. Januártól változtatnánk rajta,
egységesíteni szeretnénk, a központot Egercsehibe hozom, a másik két helyen csak
ügyfélszolgálat lesz, önálló költségvetéssel gazdálkodó szervezet.
A következő a hatáskör átruházás jogköre. 2013-tól él a rendelkezés a jegyzőre lehet
átruházni, lehetőséget látok benne. Az utolsó a hivatal ügyrendje. Ez együtt alkotja az
SZMSZ-t, a változások jobbítanák a működést, akkor átalakítjuk a szúcsi részt is, nem lesz
gazdálkodás és iktatás sem.
Tóth Andrásné polgármester: Az előzőben szerepel évente egy alkalommal Egercsehi
faluban tartandó kihelyezett ülés, ezt javaslom kivenni belőle, ha a testület is egyetért.
Tóth Andrásné polgármester: Támogatást is egy hivatalra kapunk, egy hivatalt tartunk fenn,
központosítás, takarékosság és ügyfélszolgálati irodák működésével. A körjegyzőséget is így
kellet volna működtetni, de valahol elsiklott, mert megmaradtak önállónak Az SZMSZ-t
terjedelménél fogja nem másoltuk/küldtük ki, de bárki megnézheti.
Ökrös Imre képviselő: Minden változás után meg kellett volna változtatni az SZMSZ-t?
Tóth Andrásné polgármester: A jogszabályok különböző időpontokban lépnek hatályba.
Változtatni kellett volna, ha más nem a mellékleteket, vagy a fontosabb változásokat.
Ökrös Imre képviselő: Én mondtam annak idején a volt jegyzőnek, de nem változtatott rajta.
Tóth Andrásné polgármester: Eddig a Törvényességi Főosztály nem észrevételezte, pedig a
törvénynek megfelelően tisztába kellett volna tenni, most pótoljuk.
Kérem, a Képviselő-testületet amennyiben elfogadja a módosítással együtt, szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Közös Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát.

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egercsehi Közös
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt elfogadta,
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Dr. Benkár József jegyző: Az Ötv.-t módosították, 6 hónapot ad a módosításokra, a
Képviselő-testület létszáma is változott, személyi összetétel is módosult, ezt is változtatni
kellett volna. A rendeletek sincsenek rendben, most minden rendeletet egységesítek, ez lesz a
kiinduló pont. Alkotunk egy új rendeletet, de visszamenőleg 10-15 évre ezt már nem lehet
megcsinálni.
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4. napirendi pont
Egyéb ügyek, indítványok
Tóth Andrásné polgármester: A Gyermekjóléti és Szociális társuláshoz, szeretne
csatlakozni Szarvaskő. Eger nem fogadta őket. 2014. január 1-től van rá lehetőség. Szúcs és
Egerbocs elfogadta, Egercsehi sem zárkózik el.
Az Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hevesaranyos-Bátor-EgerbaktaEgerbocs-Egercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ társuláshoz (3322
Hevesaranyos, Petőfi u.1.), mint önkormányzati társuláshoz történő csatlakozásával egyetért
és minősített többséggel hozott határozatával kimondja a társuláshoz való csatlakozását
Szarvaskő Község Önkormányzatának. A csatlakozás 2014. január 1-től hatályos. (Mötv. 89.
§ (1) bek. alapján.
Kérem, a Képviselő-testületet, ha egyetért a csatlakozással, szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
társulásához Szavaskő község csatlakozását.

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2013. (X.30.) önkormányzati határozata

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a
Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-Egerbocs-Egercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ társuláshoz Szarvaskő község csatlakozását 2014. január 01-től.
Határidő: folyamatos ill.
2014. 01.01.
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Írtam egy levelet Dorkó Csaba polgármester úrnak, hogy nem
úgy működnek a dolgok, ahogy kellene. Valahonnan 4m700eFt-ot kapott a társulás,
megkérdeztem, honnan, kitől, mire kapta a pénzt. A Társulási Tanácsnak kellene dönteni az
összeg elosztásáról. Semmilyen tájékoztatást nem tudunk, mire költhető, milyen feladat
ellátására?
A költségvetésben felszámolt gáz, villany, víz, telefont, postát, irodaszereket, mintha külön
irodát tartana fenn. Mire fizetünk 700eFt-ot? A Képviselő-testület nevében írtam, hogy
szeretnénk látni azt a levelet melyben a 4,7 m Ft-ot megküldték. Most plusz egy
adminisztratív létszámot akar felvenni, havi 30eFt-ért, de szerintem a Tanács döntése nélkül
nem veheti fel. Befizetni nekünk nem kell, mert a normatívánk fedezi a költségeket. Az
Államkincstár felé 15 szoc.étkezőre van normatíva igényelve, de itt ténylegesen most 29
étkező van. Ezt a pénzt ő használja, ezért próbáltam levélben kérni a pénzt. A Törvényességi
Főosztály felé is jelzem, hogy nem teljesen törvényes ez a működés. Minden településnek
visszajárna a többlettámogatás. A Társulási Tanács felé pedig évközben is van beszámolási,
tájékoztatási kötelezettsége.
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Dr. Benkár József jegyző: A Hulladékszállítási Társulás megkéri a Képviselő-testületet,
erősítse meg, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytathassa. Ezt ingyen csinálják. A PEVIK Kft.
nem hosszabbította meg a szolgáltatási szerződését..
Tóth Andrásné polgármester: A PEVIK most kéri, hogy a lakossági kedvezményt mi
fizessük ki. A rendeletünkben semmilyen kedvezményt nem állapítottunk meg a lakosok
részére, így fizetési kötelezettségünk sem keletkezett. Kérem, aki az elhangzott javaslattal
egyetért, szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás a szolgáltató kiválasztása iránt a közbeszerzési eljárást lebonyolítsa.

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2013. (X.30.) önkormányzati határozata

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megbízza a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást a szolgáltató kiválasztása iránt a
közbeszerzési eljárás, lebonyolítására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Egyéb ügyek keretében van-e más észrevétel, javaslat?
Ficzere Gábor képviselő: A sírhelyek megváltása, sok a lejárt sírhely. Három figyelmeztető
ment már ki a lakosok részére, de így sem fizetik be. Előzőleg neveket adtam már le,
felszólítás ment-e ki nekik? Ha nem fizetik meg a síremléket, a maradványokat egy kijelölt
helyre tegyük?
Dr. Benkár József jegyző: Kérdésem, hogy van-e temetői nyilvántartás?
Ficzere Gábor képviselő: 2000 óta van nyilvántartás.
Dr. Benkár József jegyző: Jó, akkor ehhez igazítjuk.
Grósz Ilona alpolgármester: Úgy beszéltük meg, hogy 25 év az utolsó eltemetett évétől
számolva.
Dr. Benkár József jegyző: Van lehetőség. Szociális parcellát is kell kijelölni, kell egy
rendelet, ami a temetkezésről szól, az 1999 évi XLIII. tv. erről szól. Hogy mennyi időre
vonatkozik azt a Képviselő-testület határozza meg. Felhívom a lakosok figyelmét, ha nem
váltják meg a sírhelyet, nem temetkezhet a továbbiakban oda.
Tóth Andrásné polgármester: Sírt felbontani, csak az ÁNTSZ engedélyével lehet, de volt
már ilyen, hogy nem váltották meg tovább, akkor a maradványokat lejjebb tették, és rá
temettek.
Dr. Benkár József jegyző: Egy régi megszűnő temetőből is átvitték az újba.
Ficzere Gábor képviselő: A temetkezési vállalkozó is lejjebb teszi.
Grósz Ilona alpolgármester: 25 év után kell felszólítani?
Dr. Benkár József jegyző: Ez saját érdeke, hiszen jogot vált meg.
Ficzere Gábor képviselő: Van névsor, igazolja ő, hogy megváltotta. Urna falba 15 év a
megváltás. Akinek nincs megváltva, leadom a neveket, akkor megszüntethető?
Dr. Benkár József jegyző: Hogy hová rakjuk? 75-80 %-ban bízom az eredményben. Aztán
végrehajtást rendelünk el, de pontosan utána kell nézni.
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Tóth Andrásné polgármester: Rendeletben kell szabályozni és kijelölni a szociális
temetéshez a parcellát is. A szociális temetésnél mindent, még a koporsót is az önkormányzat
biztosítja.
Dr. Benkár József jegyző: Már kérdeztem, egy temetés legalsó költsége urnás – 100eFt,
koporsós – 128eFt.
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben más nincs, az ülést bezárom.
Kmf.

Tóth Andrásné
Polgármester

Dr. Benkár József
jegyző

Ficzere Gábor
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Gál István
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő

Barta Judit
jegyzőkönyvvezető

9

