
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-án 
megtartott  nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 135 - 136 / 2011. (XI. 30.) számú határozat   
d. rendeletek: -     
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 135/2011. (XI. 30.) számú határozat: Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. 
évi háromnegyedéves tájékoztató elfogadása  

- 136/2011. (XI. 30.) számú határozat: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása  
 

Rendeletek:  
- 18/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 
módosítása  (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi háromnegyedéves tájékoztató 
elfogadására javaslat a Képviselő-Testület felé (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására javaslat a 
Képviselő-Testület felé (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

4. Egyebek  
 

 
Monostorpályi, 2011. november 30.     
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. november 30.-án a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő 
testületének nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Sápiné Molnár Edit képviselő   
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Nyilas József képviselő  
- Berényi Attiláné képviselő  
- Dr. Varga Zoltán képviselő  

 
Távolmaradását bejelentette: -  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
- Kungler Sándor gondozási központ intézményvezetője  
- Merkószki András iskolaigazgató  
- Morák Gézáné pénzügyi előadó  

 
Lakosok száma: 6 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes.  
 
Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 
módosítása  (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi háromnegyedéves tájékoztató 
elfogadására javaslat a Képviselő-Testület felé (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására javaslat a 
Képviselő-Testület felé (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

4. Egyebek  
 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 



Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési 
rendeletének módosítása  (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérem, hogy a PB ismertesse a határozatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja a Képviselő-Testületnek elfogadásra a 2011. költségvetési rendelet – 
tervezetet.  
 
Morák Gézáné pénzügyi előadó  
Ismerteti, hogy idén az ÖNHIKI-re milyen módon lehetett pályázni.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadjuk el a tervezetet.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet és 
megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő-Testületének 
 

18/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,  
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével,  
Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1. §  A  Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.  

(III. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei helyébe jelen 
rendelet mellékletei lépnek.  

 
2. §   A Rendelet 3. § -a helyében az alábbi rendelkezés lép:  



„Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján a kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatokat a Képviselő-Testület az alábbiak szerint állapítja meg:  

 a) személyi jellegű kiadások 67.388 E Ft  
 b) munkaadót terhelő járulékok 19.758 E Ft; 
 c) dologi jellegű kiadások 62.978E Ft; 
 d) ellátottak pénzbeli juttatása 48.436 E Ft; 
 e) működési célú támogatások, kölcsönök összesen: 67.783 E Ft, (tartalmazza    
     az i) és j) pontot) 
 f) felhalmozási célú kiadások (beruházás és felújítás)  7.000  E Ft; 
 g) Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 2.000 E Ft. 
 h) pénzmaradvány (működési célú): 2.906 E Ft.  
i) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata részére átadott pénzeszköz az 
iskola és az óvoda vonatkozásában: 65.235 E Ft.  
j) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére      
    átadott pénzeszköz 2.400 E Ft.” 

 
3. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 

munkanapon hatályát veszti.  
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 
Jelen rendeletet 2011. december 1. napján kihirdettem:  
 

Juhász Péter 
jegyző 

 

 
A rendelet mellékletei azok terjedelmét tekintve a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
2.napirendi pont: Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi háromnegyedéves 
tájékoztató elfogadására javaslat a Képviselő-Testület felé (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérem, hogy a PB ismertesse a határozatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja elfogadásra javasolja a Képviselő-Testületnek a 2011. évi III. negyedéves 
tájékoztatót.  
 
Szabó József polgármester  
A 2. oldalon az ingatlanok eladása szövegrész tévesen került bele az előterjesztésbe. Szépen 
látszanak a működési bevételek és az azokhoz tartozó kiadások. Az iparűzési adóval 
„vigyázni” kell (azok beszedésével), mivel ha a 100%-ot túllépjük, akkor a következő évben 
azt visszavonják. A gépjárműadónál nem jár „büntetéssel”, hogy az 130%.  
A felhalmozási kiadásoknál vannak felsorolva a fejlesztések, beruházások, felújítások. 
Ismerteti részletesen a felhalmozási táblát.  
 



Javaslom, hogy fogadjuk el a 2011. évi III. negyedéves beszámoló határozat-tervezetét.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  

135/2011. (XI. 30.) számú  
Határozata  

 
A Képviselő-Testület  
 

1.  Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 
III.negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
2. Jóváhagyja azt, hogy az elfogadott 2011. III. negyedéves tájékoztatóban szereplő 

módosított előirányzat főösszege a rendelet-módosítással jóváhagyott összeg.  
 
3.napriendi pont: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 
javaslat a Képviselő-Testület felé (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Kérem, hogy a PB ismertesse a határozatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja elfogadásra a Képviselő-Testületnek a módosítással. Módosítás a koncepció 1. 
g) pontra javasoljuk az alábbiak szerint: „g) Az általános iskola tagintézményvezető - 
helyettese részére vezetői pótlék nem adható 2012. január 16.-tól, ezért a vezetői megbízását 
vissza kell vonni. A jelenlegi tagintézményvezető - helyettesnek így órákat kell adni. A túlórák 
száma heti maximum 8 óra lehet. ”  
Egy kompromisszumos megoldásra törekedtek a vezetéssel. A PB ezt a kompromisszumos 
megoldást elfogadta, a Képviselő-Testület térjen el az 1 fő elbocsátásától.  
Szeretném hangsúlyozni, hogy az egy jó dolog, hogy az iskolának sikerült egyeztetni. Jó pár 
évvel ezelőtt az óvodában december 17.-én közölte velem az akkori jegyző, hogy január 3.-tól 
már nincs ped.asszisztensem és úgy oldjam meg, ahogyan akarom. Meg kellett akkor ezt 
nekem oldani, én örülök, hogy most egyeztetés történt. 2012. január 16.-tól a túlóra heti 8 db.  
 
Berényi Attiláné képviselő  
Ki helyettesíti akkor az igazgatót?  
 
Merkószki András igazgató  
Bizonyos létszámhatárhoz köti a törvény a helyettest, mi ebbe a létszámba nem vagyunk 
benne. Köszönjük a Képviselő-Testületnek, hogy eddig ezt a lehetőséget megadta, hogy 
lehetett igazgató-helyettes. Egyeztettünk polgármester úrral. Kompromisszum született. 
Megbeszéltük, hogy hogyan csökkentsük a túlórát és a helyettes pedig beáll dolgozni 
pedagógusként. A szakértő 2011. márciusi állapotnak megfelelően írta meg a véleményét, de 



a Képviselő-Testület júniusban döntött arról, hogy hány tanulócsoportot indít. Ekkor meg 
kellett volna szüntetni tanulócsoportot. De kompromisszumra jutottunk, hogy a helyettesi 
státusz megszűnik.  
 
Berényi Attiláné képviselő  
Akkor ki fogja ellátni ezt a feladatot, ki fog segíteni?  
 
Szabó József polgármester  
Ha máshol meg tudják oldani, akkor nekünk is meg kell oldani.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Nekem sincs helyettesem, a távollétemben az általam kijelölt dolgozó látja el a vezetői 
feladatokat. Ez nekünk az óvodában az szmsz-ben benne van. Biztos nem könnyű így 
intézményt vezetni, de most ez van.  
Az igazgató helyettes munkáját szeretném megköszönni. Nagyon jó munkaerő.  
 
Szabó József polgármester  

A módosított 1. g) pont a következő: Az általános iskola tagintézményvezető - helyettese 
részére vezetői pótlék nem adható 2012. január 16.-tól, ezért a vezetői megbízását vissza kell 
vonni. A jelenlegi tagintézményvezető - helyettesnek így órákat kell adni. A túlórák száma 
heti maximum 8 óra lehet.  
Ha a helyi adó mértékén akar változtatni a Képviselő-Testület, akkor azt még decemberben 
megteheti, nem kötelező dönteni most.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 2012 évi koncepcióra.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

136/ 2011. (XI. 30.) számú  
határozata  
(tervezet)  

A Képviselő – Testület  

a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a értelmében elfogadja 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak 
szerint.  

1. Az intézményi kiadások tervezésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:  

a. A közalkalmazottak és munkatörvénykönyvesek esetében a kötelezően előírt 
bér és egyéb bérelemek tervezhetők. Semmilyen plusz juttatás nem adható.  

b. A fenntartói döntésen alapuló bérelemek közül csak a testületi döntésen 
alapulóak tervezhetők 2012. évre.  



c. Mindazokat a pótlékokat, természetbeni juttatásokat (köztisztviselőknél a 
cafeteria juttatást is), melyek vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint 
kötelezőek, be kell tervezni oly módon, hogy ahol a rendelkezések tól-ig határt 
írnak elő, ott meg kell felelni az alsó határnak.  

d. Csak a jogszabályilag rögzített, kötelező mértékű helyettesítés tervezhető, 
melyek mögé tételes havonként óraszámokat kell bemutatni az 
intézményvezetőknek. Törekedni kell a helyettesítések megszüntetésére a 
tantárgyfelosztás lehető leghatékonyabb alternatívájának elfogadásával. Túlóra 
nem tervezhető, belső átcsoportosítás eszközölésével oldható csak meg.  

e. Az étkezési nyersanyagnormákat az 1. számú mellékletben tervezettek 
figyelembevételével kell kalkulálni.  

f. Munkaruhapénz 2012.-ben nem tervezhető.   

g. Az általános iskola tagintézményvezető - helyettese részére vezetői pótlék nem 
adható 2012. január 16.-tól, ezért a vezetői megbízását vissza kell vonni. A 
jelenlegi tagintézményvezető - helyettesnek így órákat kell adni. A túlórák 
száma heti maximum 8 óra lehet.  

2. Az önkormányzat intézményi létszámkerete (2. számú melléklet) a 2011. évi 
engedélyezett létszámhoz viszonyítva többletigényt nem tartalmazhat. Többletigény 
esetén a képviselő-testület döntését kell figyelembe venni. Év közben csak a 
polgármester vehet fel, vagy a polgármester engedélyével vezető fel munkaerő, 
melyről a Képviselő-Testületet tájékoztatja.  

3. A költségvetés tervezésénél, a bevételeknél és a kiadásoknál tételesen kell tervezni az 
egyes költségvetési sorok tartalmát.  

4. A dologi kiadások tervezésénél csak a közüzemi kiadások tervezhetőek az esetleges 
áremelkedések mértékével. A közüzemi kiadások csökkentése végett meg kell 
vizsgálni a költség-hatékony működtetés alternatíváit. Minden egyes további kiadások 
tervezésénél a takarékosabb működést kell szem előtt tartani, csak a bevételek által 
fedezett kiadások tervezhetők.  

5. A kiadások tervezésénél, minden esetben, a takarékosabb működést kell szem előtt 
tartani, csak a bevételek által fedezett kiadások tervezhetők. Figyelembe kell venni a 
már megkötött és a 2012. évi költségvetési évet is terhelő szerződéseket, valamint a 
testület által vállalt áthúzódó kötelezettségeket.  

6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállításakor a köztisztviselői 
illetményalapot 38.650 Ft összegben kell figyelembe venni a hatályos 
szorzószámokkal számolva. El lehet térni abban az esetben, ha a költségvetési törvény 
más összegben állapítja meg az illetményalapot.  

7. A 2012. évi költségvetésben a rendszeres személyi juttatások 8%-a kerülhet legfeljebb 
jutalom  jogcímen betervezésre. Ennek véglegesítése a költségvetéskor kerül 
meghatározásra.  

8. Az étkezési hozzájárulás összegét a 2012. évben hatályos SZJA törvényben foglaltak 
szerint lehet betervezni, a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatást a vonatozó 



jogszabály szerint kell betervezni (várhatóan 2012.évben bruttó 200.000 Ft lesz). Az 
önkormányzat közalkalmazottainál és munkatörvénykönyve alapján 
foglalkoztatottainál (iskolai és óvodai dolgozók is) a cafeteria meleg étkezés 
formájában adható csak, melyet az önkormányzat konyháján lehet elfogyasztani. Ez az 
összeg 20 munkanap vonatozásában adható az ebéd térítési díjainak megfelelő 
szorzatban bruttó összegben.   

9. Az áthúzódó beruházások kiemelten kezelendők, amelyek végleges listáját a 
költségvetés elkészítésekor fogjuk ismertetni.  
 
Ilyen jelenleg:  
- szennyvíz,  
- ivóvízminőségjavító program,  
- napelem-park kialakítása,  
- hőszivattyú telepítése a gondozási központban.   
 

10. A 2012. évi tervezett beruházások / felújítások a pályázatok függvényében: A 
Gazdasági program tartalmazza, valamint a költségvetés előterjesztése.   
 
Ilyen jelenleg: 
- régi orvosi rendelő bontása,  
- Koló iskola felújítása vagy karbantartása,  
- könyvtár tetejének cseréje,  
- orvosi rendelő tetejének felújítása,  
- gondozási központ régi épületének hőszigetelése, tetőcseréje,  
- óvoda és a kis iskola épületének összeépítése pályázat keretében, és egyben ezen 

épületek fűtéskorszerűsítése,  
- belterületi útfelületek karbantartása mart aszfalttal (50 tonna),  
- Start közmunkaprogram keretében belterületi árkok karbantartása, illetve 

betonlappal való kiépítése,  
 

Minden egyes beruházásra beadott pályázat esetén meg kell vizsgálni annak 
kiadásvonzatát; a pályázat beadását elrendelő képviselő-testületi határozat 
meghozatala alkalmával meg kell jelölni a költségvetésben a fedezetét a költségvetési 
rendeletet módosításával egyidejűleg. Ha ez nem lehetséges, akkor a soron következő 
rendeletmódosítás alkalmával.  

11. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat költségvetési főösszegének változatlansága 
mellett biztosítsa a pályázathoz kapcsolódó kiadásokat, megjelölve a költségvetési 
sor fedezetét.  

A beadandó pályázatok esetén - ha szükséges hitel felvétele -, figyelembe kell venni a 
már folyamatban lévő beruházások alkalmával esetlegesen igénybe vett hitelek összegét.  

A magas támogatottságú és be nem tervezett pályázatok esetében a testület külön döntése 
szerint határoz.  

A hiteltörlesztés összegénél kisebb összegű hitelt célszerű felvenni. Az önkormányzat 
jelenlegi hitelállományát a 3. számú melléklet tartalmazza.  

12. A felújítások tervezésénél legfeljebb a 2011. évi előirányzat szintje tervezhető, 
törekedni kell az energia megtakarítást eredményező felújításokra.  



13. A rendszeres szociális pénzellátások tekintetében a 2012. évi költségvetési törvényben 
meghatározottak szerint, valamint a 2011. évben hozott, a koncepció elfogadását 
követően jóváhagyott és kihirdetett jogszabályok szerint kell eljárni. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a jogosulatlanul igénybe vett segélyek megelőzésére, azok 
kezelésére. A sarkalatos törvények elfogadása várhatóan a koncepció elfogadását 
követően kerülnek elfogadásra, így azok tartalma csak 2011. november 30.-át 
követően válik ismertté.  

14. 2012. évre a folyószámlahitel mértékét 10.000.000 Ft-ban határozza meg.  

15. A bevételeket úgy kell megtervezni, hogy azok ténylegesen realizálhatók legyenek, 
kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi adók tekintetében a hátralékok beszedésére 
(magánszemélyek kommunális adója legfőképp), az iparűzési adó tekintetében az 
adóbevallások tartalmát szigorúan ellenőrizni kell. Az Országgyűlés által az 
önkormányzatok részére bevezetendő adónemek jellege és azok fajtája még nem 
ismert.  

16. Az eddig bevezetett helyi adók mértékén a testület változtatni 2012. évben nem 
kíván.  

A 2012. évre tervezett saját adók javasolt tervezett eredeti előirányzatait a 4. számú melléklet 
tartalmazza.  

17. A vagyon állagának megóvása, karbantartása során az önkormányzat létesítményei 
esetében a további állagromlás elkerülése érdekében a szükséges karbantartási 
munkákat folyamatosan el kell végezni.  

Rendkívüli felújítás esetén intézkedni kell a fedezet biztosításáról, minden esetben az 
önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott főösszeg változatlansága 
mellett.  

18. Felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjait . Az 
újonnan meghatározott díjak négyzetméterenkénti és fajlagos összegének 
meghatározásáról (a növekedés legalább az infláció mértéke) a költségvetési rendelet 
elfogadásakor, vagy azt követő ülésen kell dönteni.  

19. Az 5. számú mellékletben meghatározott normatívákat figyelembe véve a költségvetés 
tervezésekor előreláthatóan bevételkiesés fog jelentkezni az előző évhez képest, ennek 
figyelembe vételével kell a kiadási előirányzatokat megtervezni. Törekedni kell a 
takarékosságra, az alapfeladatok biztosításán kívül jelentkező plusz kiadások 
tervezésekor körültekintően kell eljárni.  

Határid ő:  folyamatos, illetve értelemszerűen a határozat pontjaiban foglaltak szerint  

Felelős:  az előkészítésért: a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők.  
bizottságok elé való terjesztéséért: a polgármester, a jegyző.   

Képviselő - Testület elé terjesztéséért: a polgármester  

 
A határozat melléklete azok terjedelmét tekintve a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
4.napirendi pont: Egyebek  
 



Szabó József polgármester  
Pályázatainkról. A szennyvíz pályázattal kapcsolatban végre hozzánk szóltak, augusztus vége 
óta most írtak először. Írtak tisztázó kérdéseket, a projektmenedzser cég elkészíti a válaszokat.  
Ugyanez igaz a napelemes pályázattal, ott is tisztázó kérdéseket kaptunk. A 85%-os 
támogatást nem nagyon akarják megadni, csak az 50%-ot. Ez ügyben most pénteken lesz 
egyeztetésünk a pályázatíróval és lesz egy cég, akivel tárgyalni is fogok.  
Napkollektornál már a 2. vagy 3. hiánypótlásnál tartunk. Ismerteti a hiánypótlást részletesen. 
Érdekesek a hiánypótlás pontjai. 12 Millió forintunk van még ott az EU-nál, de lehet hogy 
ebben az évben nem fogják kifizetni. Remélem, hogy nem lesz már hiánypótlás.  
Épületek biztosítása. Eddig a Signál Biztosítónál voltak megkötve a biztosításaink az 
épületekre. Átnéztük a szerződéseket és már a napkollektorra is kötünk biztosítást. Úgy néz 
ki, hogy a General Biztosítóé lesz a legjobb ajánlat. Az eddigi szerződésekben az épületek 
elég kis értékben lettek biztosítva, de a General biztosítónál még az emelt összegeknek 
megfelelően is kevesebb biztosítási összeg jött ki.  
 
Merkószki András igazgató  
A hőszivattyú az iskolánál mikor lesz beüzemelve?  
 
Szabó József polgármester  
Ha az összes ki lesz fizetve, eddig 5.350 E Ft van a cég felé kifizetve. A gépek KW 
teljesítményével voltak gondok, a hálózatok nem bírták a terhelést. Az iskolánál elképzelhető, 
hogy trafó és vezetékcsere is kell. Ott lehet, hogy csak nyáron lesz beüzemelve a szivattyú. A 
gondozási központjánál 3 x 63A-re fel tudják bővíteni, ott már az üzemelés még decemberben 
meglehet.   
 
Mivel több hozzászólás nem érkezett az ülést bezárom.  
 

K.m.f.  
 

 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


