JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én
18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Gombás Béla,
Molnár Gábor, Maráczi Péterné képviselők ( 5 fő )
Meghívottak: dr. Husz Norina jegyző, Móricz Zoltánné főelőadó, Németh Csongorné előadó
Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes, mert azon az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 5 fő megjelent, majd
a testületi ülést megnyitotta. Ez után javaslatot tett a testületi ülés napirendjére:

1.)

2.)
3.)
4.)

NAPIREND
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadása
Pályázat benyújtása önkormányzati konyha felújítására
A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet jogszabály-szerkesztési
szempontból történő felülvizsgálata
Aktuális feladatok

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2015. május 21-i képviselő-testületi ülés napirendjét a javaslatnak
megfelelően elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:

1.)Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Elmondta, az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen
megkapták. Ismertette a beszámoló fő számait.
Ez után megkérdezte dr. Husz Norina jegyzőt, kíván-e az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítést tenni.
dr. Husz Norina jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt.
Vargyai Vilmos polgármester ez után kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Maráczi Péterné képviselő: A szöveges előterjesztésben két helyen is szerepel kerítés,
felújítás, különböző összegekkel. Ez mindkettő az orvosi rendelő kerítését jelenti ? A
Tornatermet üzemeltető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a napkollektoros
rendszer megtakarítást jelent. Nyújt-e ezért a KLIK valamit cserébe ?
Vargyai Vilmos polgármester: A kerítés felújítás egyik esetben az orvosi rendelő, a másik
esetben a Hivatal kerítésének a felújítását jelentette. A napkollektoros beruházás pénzügyi
eredménye a 2015-ös évben fog realizálódni. 15 % volt a pályázat önereje, ezt a képviselőtestület vállalta. Később sikerül pályázatot benyújtani, és nyerni is, az önerő támogatására, így

a pályázat támogatottsága 100 %-os lett. Ha ez nem lett volna, akkor a KLIK vállalta volna a
pályázati önerő 50 %-át. A 100 %-os támogatottságú pályázat újabb tárgyalás alapját képezi
majd a tényleges pénzügyi megtakarítás függvényében.
A polgármester ez után megkérdezte a képviselőket, van-e egyéb kérdésük, javaslatuk,
hozzászólásuk.
A képviselők részéről kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, hogy először
az előterjesztésnek megfelelően fogadják el az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.
Ez után ismertette az alábbi határozati javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal 2014.évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja.
A polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
31/ 2015. ( V.21.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal 2014.évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal ill. folyamatos
A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el
az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámolót.
Ez után ismertette az alábbi határozati javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
A polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.

Uraiújfalu községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
32/ 2015. ( V.21.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal ill. folyamatos

A polgármester ez után kérte a képviselőket, a tervezetnek megfelelően alkossák meg
rendeletüket az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 6 / 2015 ( V. 22.) rendeletét az Önkormányzat 2014 . évi
költségvetésének végrehajtásáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
2.)Pályázat benyújtása önkormányzati konyha felújítására
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: A belügyminiszter pályázatot írt ki a gyermekétkeztetés
feltételeinek javítása tárgykör keretében már működő konyha fejlesztésére. Az önkormányzati
konyha mindenben megfelel a pályázati kiírásnak. A pályázat keretében felújítást és
eszközbeszerzést lehet megvalósítani, az eszközbeszerzés a felújítás maximum 50 %-a lehet.
Az építés keretében zsírfogó kiépítésére, teljes szennyvízhálózat felújításra, belső nyílászárók
cseréjére és teljes festésre kerülne sor, az eszközbeszerzés keretében rozsdamentes nagykonyhai
konyhai edények, rozsdamentes asztalok, gázüzemű főzőüst, kiolvasztóval kombinált
hűtőszekrények, valamint villanysütős gáztűzhely beszerzésére kerülne sor. A teljes költség
bruttó 18.718.425.- Ft lenne, melyhez 20 %-os önerőt, azaz 4.679.877.-Ft-ot kellene biztosítani.
Az önerő összege az önkormányzat adóerő-képességének függvénye.
Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Maráczi Péterné képviselő: Nagy kincs egy település életében, ha helyben főznek, az étel így
teljesen más minőségű, mintha beszállítóktól vásárolnák a kész ételt. Reméli, sikeres lesz a
pályázat.
Molnár Gábor képviselő: Fenntartási kötelezettséget ír-e elő a pályázat ?
Vargyai Vilmos polgármester: 10 évig kell az eredeti rendeltetésének megfelelően használni.
Keszei Szabolcs alpolgármester: Kisebb adóerő-képességnél mennyi önerőt kell biztosítani ?
Vargyai Vilmos polgármester: A maximum támogatás 95 %-os. A magasabb adóerő-képességű
önkormányzatokat többszörösen sújtják: a beszámítási kötelezettséggel és a magasabb pályázati
önerővel is.
A polgármester ez után megkérdezte a képviselőket, van-e egyéb kérdésük, javaslatuk,
hozzászólásuk.
A képviselők részéről kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt.

A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztésben
szereplő alábbi határozati javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be
nemzetgazdasági miniszter által - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására kiírt pályázati felhívásának 2. e.) alpontja alapján már működő konyha
infrastruktúrális felújítására és fejlesztésére, az uraiújfalui Önkormányzati Konyha tekintetében.
A Képviselő-testület a bruttó 18.718.425.- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében
bruttó 14.038.548.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel, tekintettel arra, hogy a
támogatás összege a pályázati kiírás szerint az önkormányzat 2014. I. félévi beszámolójában
szereplő adóerő-képesség szerint a fejlesztési költség 75 %-a.
A képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt – 4.679.877.-Ft-ot, mely
a fejlesztési költség 25 %-a – 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
Képviselőtestület vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlant a beruházás megvalósításától
számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával – használja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
A polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
33/ 2015. ( V.21.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be
nemzetgazdasági miniszter által - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására kiírt pályázati felhívásának 2. e.) alpontja alapján már működő konyha
infrastruktúrális felújítására és fejlesztésére, az uraiújfalui Önkormányzati Konyha tekintetében.
A Képviselő-testület a bruttó 18.718.425.- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében
bruttó 14.038.548.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel, tekintettel arra, hogy a
támogatás összege a pályázati kiírás szerint az önkormányzat 2014. I. félévi beszámolójában
szereplő adóerő-képesség szerint a fejlesztési költség 75 %-a.
A képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt – 4.679.877.-Ft-ot, mely
a fejlesztési költség 25 %-a – 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
Képviselőtestület vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlant a beruházás megvalósításától
számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával – használja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.05.29. ill. folyamatos

3.)A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet jogszabály-szerkesztési
szempontból történő felülvizsgálata
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Elmondta, az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen
megkapták. Ez után megkérdezte dr. Husz Norina jegyzőt, kíván-e az írásos előterjesztéshez
szóbeli kiegészítést tenni.
dr. Husz Norina jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt.
Vargyai Vilmos polgármester ez után kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, a
rendelettervezetnek megfelelően alkossák meg a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati
rendeletet.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 7/2015.(V.22.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési
adóról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
4.)Aktuális feladatok
a.)Döntéshozatal irattároló polcrendszer
Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

kialakításáról

az

Uraiújfalui

Közös

Vargyai
Vilmos
polgármester:
Uraiújfalu
Községi
Önkormányzat
az
„adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása” jogcímen
10.000.000.- Ft támogatást kapott. A támogatást a támogatási dokumentumban meghatározott
célokra, fejlesztésekre lehet felhasználni. E célok között szerepel a közös hivatal székhely
épületének felújítása is. A támogatási dokumentum szerint a tárgyalóteremben kerülne
kialakításra egy irattári polcrendszer egyedileg megtervezve az irattartó dobozok tárolására. A
munkák elvégzésére árajánlatokat kértek, melyek az előterjesztésben szerepelnek. Javasolta az
alacsonyabb összegű ajánlat elfogadását. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati
javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az Biczó Péter egyéni
vállalkozótól 9665 Vámoscsalád, Petőfi u. 3. adószáma: 61960824-1-38 ) a tulajdonában lévő
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46. szám alatti épületének
tárgyalótermébe 15 méter hosszúságú, 3,14 méter magasságú, 0,32 méter mély irattartó
polcrendszer kialakítását az árajánlatban szereplő mindösszesen 1.046.500.-Ft díjazásért.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2015. évi költségvetésében az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcímen

kapott támogatás terhére biztosít fedezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a vállalkozási
szerződés aláírására.
A polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
34/ 2015. ( V.21.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az Biczó Péter egyéni
vállalkozótól 9665 Vámoscsalád, Petőfi u. 3. adószáma: 61960824-1-38 ) a tulajdonában lévő
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46. szám alatti épületének
tárgyalótermébe 15 méter hosszúságú, 3,14 méter magasságú, 0,32 méter mély irattartó
polcrendszer kialakítását az árajánlatban szereplő mindösszesen 1.046.500.-Ft díjazásért.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2015. évi költségvetésében az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcímen
kapott támogatás terhére biztosít fedezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. 2015.09.30.

b.) A településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítására
irányuló kezdeményezés megtárgyalása
( Írásos előterjesztés, megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: A településen működő Urai Földgép Kft.ügyvezetője, Horváth
Balázs Uraiújfalu, Szentivánfa u. 130. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, melyben kezdeményezte az uraiújfalui 542 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának
megváltoztatása érdekében a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását. Az ezzel
kapcsolatos valamennyi költséget átvállalnák. Horváth Balázs az Uraiújfalu, 542 hrsz-ú telken
ahol jelenleg is telephelyet működtet – további fejlesztéseket kíván végrehajtani. A fejlesztések
elvégzéséhez módosítani kell a területre vonatkozó szabályozási előírásokat és a szabályozási
tervet. A tervezett beruházásnak káros környezeti hatása nincs, a megépítéséhez új építési
övezet meghatározása és telekrendezés szükséges. A terület külső határai nem módosulnak, a
beépítés intenzitása növekszik meg kisebb mértékben. Javasolta a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítására irányuló eljárás megindítását. Kérte a képviselők kérdéseit,
hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztés
mellékletét képező alábbi határozati javaslatot:

A polgármester megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
35/ 2015 ( V.21.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Urai Földgép Kft. ügyvezetője,
Horváth Balázs Uraiújfalu, Szentivánfa u. 130. szám alatti lakos beruházó kérelmére
megtárgyalta az uraiújfalui 542 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolása módosításának ügyét.
A képviselő-testület, egyetértve beruházó szándékával úgy határoz, hogy megindítja a település
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosító eljárását hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint.
Az egyeztetési eljárás során a partnerek részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott
észrevételeket a tervezés során figyelembe kell venni.
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás költségeinek Beruházó általi
viselésére az önkormányzat az Urai Földgép Kft-vel külön megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: közlésre ill. folyamatos

Vargyai Vilmos polgármester ez után a napirend keretében elmondta, hogy elkészült a helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítás költségeinek viselése tárgyában a Urai
Földgép Kft-vel, mint beruházóval kötendő megállapodás tervezete, melyet az előterjesztéssel
a képviselők előzetesen megkaptak. Javasolta a megállapodás elfogadását. Kérte a képviselők
kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester ez után kérte a képviselőket, határozzanak a megállapodás tervezet
elfogadásáról.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

36 / 2015 ( V.17.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Urai Földgép Kft-vel ( 9651
Uraiújfalu, Szentivánfa u. 130. ), mint beruházóval az az uraiújfalui 542 hrsz.-ú ingatlan övezeti
besorolásának megváltoztatása miatt szükségessé vált helyi építési szabályzat és szabályozási
terv módosítás költségeinek viselése tárgyában kötendő megállapodást jelen határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: közlésre ill. folyamatos

c.) Ajánlat vízmegtakarításra
Vargyai Vilmos polgármester: A Nuova Energia Környezetvédelmi és Energiahatékonysági
Kft. ajánlatot tett az általa kizárólagosan forgalmazott Airforce One csaptelepvég-betétek ( Öko
Prelátor ) felszerelésével elérhető vízmegtakarítás tárgyában. Felmérést végzett az
önkormányzat valamennyi intézményénél. Az összes költség 102.820.-Ft +ÁFA összeg lenne.
Az ajánlat szerint a teljes vízszámlából elérhető havi várható megtakarítás kb. 20 %. A
számítások szerint a megtérülési idő kb. 6-7 hónap lenne. Kérte a képviselők kérdéseit,
hozzászólásait.
Maráczi Péterné képviselő: Egyedül a sportpályánál látná értelmét, ott jelentkezhet érezhető
megtakarítás.
Keszei Szabolcs alpolgármester: Javasolta, hogy az iskolát és a tornatermet vegyék ki, azokat
a KLIK üzemelteti. Ezek nélkül mennyi lenne a költség ?
Vargyai Vilmos polgármester: Az iskola és a tornaterem nélkül 66.880.-Ft+ÁFA lenne a
költség.
Ez után megkérdezte a képviselőket, van-e egyéb javaslatuk, hozzászólásuk.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd a legutolsó javaslatnak megfelelően
ismertette az alábbi határozati javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megrendeli a Nuova
Energia Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft.-től ( 1077 Budapest, Jósika u. 26.
adószáma: 14598234-2-42 ) az alábbi hozamkorlátozós technopolimer csaptelepvég betéteket
az árajánlatban szereplő mindösszesen 66.880.-Ft+Áfa árért:
-AFO 2.2. ( belső menetes-24X1 ) 2 db.
-AFO 2.2. ( külső menetes-22X1 ) 4 db.
-AFO 1.5. ( belső menetes-24X1 ) 7 db.
-AFO 1.5. ( külső menetes-22X1 ) 13 db.
-EBF 8 zuhanyvíz-adagoló
11 db.
-Karbantartó és szerelőkulcs
1 db.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére
fedezetet biztosít. Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.

A polgármester megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.

