Jegyzőkönyv

2015. február 10.

Kemeneshőgyész község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
: 8516 Kossuth u.107.
Ügyszám: 105/2015
Jegyzőkönyv
Készült: Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10.
napon megtartott nyilvános üléséről, mely 17,00 órakor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Kemeneshőgyészi Kirendeltség Tanácsterme
Jelen vannak: Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete részéről
Molnár Veronika polgármester
Kovács Norbert alpolgármester
Nagy Géza képviselő
Szabó Kinga képviselő
Németh Mónika képviselő
Jelenléti ív, a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Tanácskozási joggal meghívott: Ivanics Barbara jegyző
Távol maradt: --Molnár Veronika polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van.
Ismerteti az előzetesen kiküldött napirendi pontokat. A napirendi pontok tekintetében
változtatást nem kéri.
Kérdést tesz fel, van-e észrevétel, javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban. Aki elfogadja
a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a napirendi pontokat megismerte és azokat a
változtatásra tett javaslattal elfogadta 5 igennel, 0 nem és 0 tartózkodás mellett.
Jelzi a napirendi pontok megtárgyalását megelőzően, hogy a legutóbbi testületi ülés óta
átruházott hatáskörben nem hozott döntést.
Kéri a jelentés elfogadását.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a jelentést elfogadta 5 igennel, 0 nem és 0
tartózkodás mellett.
Napirendi pontok megtárgyalására.
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1. napirendi pont tárgyalása
1.)

Kemeneshőgyész község Önkormányzatának 2015.évi költségvetése
Előadó: Molnár Veronika polgármester

Molnár Veronika polgármester: a polgármester asszony elmondja, hogy a Képviselők
megkapták a napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztés egy részét, azonban jelzi, hogy a
költségvetést teljes tartalmában ismertetni szeretné a szakfeladatok és a számok mentén a
hozzá tartozó magyarázatokkal. Részletesen ismerteti a rendelettervezetet, valamint a hozzá
tartozó táblázatokat.
Ivanics Barbara jegyző: kérdést tesz fel, hogy mely értékhatárig lesz jogosult dönteni a
polgármester asszony, az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év
közben keletkezett forrás felhasználásról.
Molnár Veronika polgármester: 200 ezer forintra gondolt.
Nagy Géza képviselő: véleménye az, hogy legyen az összeg 500 ezer forint, mivel tervezik az
út javítását.
Az elhangzott javaslatra úgy reagáltak a képviselők, hogy Nagy Géza javaslatát támogatják.
Molnár Veronika polgármester: Összefoglalóul elmondja, hogy a bevételek és a kiadások
egyensúlyban vannak. A költségvetés főösszege: 46.214 ezer forint.
Molnár Veronika polgármester megkérdezte, hogy az 1. napirendi ponthoz valakinek
kérdése, hozzászólása van-e. További észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kéri az
előadottak elfogadását.
Aki elfogadja az elhangzottakat, kézfeltartással jelezze.
Szavazás:
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

1/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló fenti számú
rendeletét megalkotta.
A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről a helyben
szokásos módon gondoskodjon.
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2. napirendi pont tárgyalása
A Nemesgörzsönyi közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetése
Nagy Géza képviselő: elhagyja az üléstermet 17,25 órakor, egyúttal közli, hogy a napirendi
pont tárgyalása során nem kíván részt venni.
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést
minden képviselő megkapta. Ennek ellenére ismerteti a kiküldött anyagot teljes tartamában
számszakilag.
Ivanics Barbara jegyző a számszaki adatokhoz magyarázatot fűz. Röviden kifejti, hogy mely
összegek mögött, milyen szerződés és létszámadat vagy egyéb adat áll.
Molnár Veronika polgármester: Kérdést tesz fel, hogy van-e valakinek hozzászólása.
Molnár Veronika polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása.
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
SZAVAZÁS

1/2015. (II.10.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nemesgörzsönyi
közös
Önkormányzati
Hivatal
2015.évi
költségvetését megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivanics Barbara jegyző

Nagy Géza képviselő: visszaérkezik a tanácsterembe 17,35 órakor.
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3. napirendi pont tárgyalása
Települési hulladék rendelet megalkotása
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy a napirendi pont előterjesztését mindenki
magkapta. Ahhoz, kiegészíteni valója nincs.
Ivanics Barbara jegyző: elmondja, hogy a testület már tájékoztatva lett az elmúlt évben a
rendeletalkotási kötelezettségről. Az előterjesztést kiegészíteni nem kívánja, de felhívja a
képviselők figyelmét arra, hogy a rendelet egy része a település lakói számára
kötelezettségeket ír elő a közterület tisztántartására vonatkozóan.
Molnár Veronika polgármester: kérdést tesz fel, van-e észrevétel, javaslat a napirendi pont
keretében.
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló fenti
számú rendeletét megalkotta.
A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről a helyben
szokásos módon gondoskodjon.

4. napirendi pont tárgyalása
SZMSZ módosítása
Előadó: Molnár Veronika polgármester
Molnár Veronika polgármester elmondja, hogy a napirendi pont előterjesztését mindenki
magkapta. Kiegészítenivalója nincs hozzá.
Molnár Veronika polgármester: kérdést tesz fel, van-e észrevétel, javaslat a napirendi pont
keretében.
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Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

3/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.
(XII.15.) számú rendelet módosítását, fenti számú rendeletével
megalkotta.
A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről a helyben
szokásos módon gondoskodjon.

5. napirendi pont tárgyalása
Előterjesztés a polgármester szabadságának 2015.évi ütemezéséről
Molnár Veronika polgármester: ismerteti a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és a
határozati javaslatot.
Molnár Veronika polgármester megkérdezi, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2015. (II.10.) önkormányzati határozat
Mezőlak község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Veronika polgármester 2015.
évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
2015.02.02.—2015.02.06.
2015.02.16—2015. 02.16.
2015.03.12.—2015. 03.13.
2015.04.02.—2015. 04.07.
2015.06.22.—2015. 06.26.
2015.07.13.—2015. 07.17.
2015.07.31.—2015. 08.07.

5 nap
1 nap
2 nap
3 nap
5 nap
5 nap
6 nap
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2015.08.17.- 2015.08.19.
2015.10.26.- 2015.10.30.
2015.12.21.- 2015.12.31.

4 nap
5 nap
8 nap

Összesen:

43 nap

Felelős: Ivanics Barbara jegyző, Képviselő-testület
Határidő: értelem szerint

6. napirendi pont
Rendeletalkotás települési támogatásról (szociális ellátási formákról és megállapításukról)
Ivanics Barbara jegyző: elmondja, hogy egy tájékoztató/segéd anyagot minden képviselő
írásban megkapott, azonban rendelettervezet nem készült el maradéktalanul az ülésre,
továbbá jelzi, hogy lehetőség lesz kormányhivatal általi előzetes egyeztetésre 2015.02.18.án, ezt az időpontot szeretné megvárni és a soron következő ülésre beterjeszteni az anyagot.
Ismerteti a jelenben lévő rendeletek vázát és azt, hogy az új szabályozás mennyiben tér majd
el ettől.
Elmondja, hogy több alkalommal egyeztetett a polgármester asszonnyal is a rendelet főbb
irányvonalai tekintetében, ismerteti ezeket, majd kéri a testületi tagok véleményét.
Molnár Veronika polgármester: véleménye az, hogy amennyiben a törvény lehetőséget ad,
ne térjenek el a jelenleg érvényben lévő rendeletben megfogalmazott feltételektől.
Nagy Géza képviselő: meglátása az, hogy azok a támogatások maradjanak és olyan
összegekben, hogy a költségvetés elbírja. A feltételrendszer legyen jól átgondolt.
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy a lakásfenntartási támogatást szeretné
megtartani változatlan formában. Elmondja, hogy jellemzően 2.500,-ft a havi összege, és egy
családnál 5,000,- ft. feletti az összeg. Születésre 10 ezer, temetésre 20 ezer forint
meghatározását javasolja, javasolja a közgyógyellátás jog által megengedett formában
történő megtartását. Szeretné, ha maradna az átmeneti és a rendkívüli élethelyzetre
vonatkozó szabályozás, illetve támogatni javasolja az iskolakezdést is, de a támogatás
feltételei és a támogatás szabályai a költségvetés lehetőségeihez legyen igazítva.
Nagy Géza képviselő: javasolja, hogy az iskoláztatási támogatás legyen úgy szabályozva, mint
pl. a tűzifa rendelet. Kéri ennek átgondolását.
Molnár Veronika polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta 5 igennel, 0 nem és 0
tartózkodás mellett.
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Ivanics Barbara jegyző: jelzi, hogy a rendeletalkotás határideje 2015.02.28.
Molnár Veronika polgármester: szóban ismerteti a napirendi pont keretében határozati
javaslatát, majd kérdést tesz fel a testületi tagok felé, hogy kinek van hozzászólása.
SZAVAZÁS
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2015. (II.10.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri
a jegyzőt, hogy a település szociális rendelettervezetét készítse el az
elhangzott javaslatok mentén, a soron következő testületi ülésre.
Határidő: 2015.02.28.
Felelős: Molnár Veronika polgármester

7. Napirendi pont
Kemeneshőgyész községért Alapítvány beszámolójának megtartása, új elnök választás
Előadó: polgármester
Molnár Veronika polgármester: ismerteti Verasztó Zita elnök írásos beszámolóját, mely a
jegyzőkönyv részét képezi. Egyúttal jelzi, hogy az Elnök az ülésen már nem kívánt részt venni,
továbbá tisztségéről lemondott.
A polgármester asszony elmondta, hogy megkereste Nagy Adrienn kemeneshőgyészi lakost,
őt kérte fel a tisztség ellátására, aki az elnöki tisztet elvállalt és kérte döntésének
tolmácsolását a testület felé.
Jelzi, hogy az Alapítvány anyaga jelenleg ügyintézés alatt áll, dr. Simon Zsuzsanna ügyvédnő
kezeli azt a közhasznúsági átvezetés végett. Jelen módosítások elvégzésére csak a
folyamatban lévő ügy lezárását követően kerülhet sor, az ügyvédnő tájékoztatása szerint.
Kérdést tesz fel az elhangzottakhoz, egyúttal kéri a beszámoló elfogadását, valamint az elnök
személyének elfogadását.
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Molnár Veronika polgármester: megállapítja, hogy a képviselők részéről a napirendhez
kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a két határozati javaslatát, s
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
azt elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:

4/2015 (II. 10.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kemeneshőgyész községért Közalapítvány beszámolóját jóváhagyja,
azt elfogadja. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Veronika polgármester

5/2015 (II.10.) önkormányzati határozat
1.Kemeneshőgyész Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kemeneshőgyész Községért Alapítvány elnökének lemondását
tudomásul veszi.
2. Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kemeneshőgyész Községért Alapítvány elnökének Nagy Adrienn 8516
Kemeneshőgyész, Béke u.14. szám alatti lakost javasolja megbízni.
3. Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Molnár Veronika Polgármester

8. napirendi pont
Vegyes ügyek
Molnár Veronika polgármester: tájékoztatja a napirendi pont keretében a Képviselőket
arról, hogy a vegyes ügyek keretében döntéshozatalt is kér képviselő társaitól.
Az önkormányzat 2015.évi munkatervéről kéri elsőként a véleményeket. Utal rá, hogy
írásban kaptak a képviselők anyagot, amit ismertet. Elmondja, hogy a munkaterv a jegyző és
intézményvezetők véleményének kikérése mellett került összeállításra, melyet majd a
minden bizonnyal alakítani kell az élethelyzeteknek megfelelően.
Molnár Veronika polgármester: kérdést tesz fel a testületi tagok felé, hogy az
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elhangzottakhoz kinek van hozzászólása, egyetértenek-e a kiküldött anyagban foglaltakkal.
Hozzászólás, észrevétel nincs.
SZAVAZÁS
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

6/2015. (II.10.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kemeneshőgyész község Önkormányzatának 2015.évi munkatervét a
javaslat szerint elfogadja. Munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2015. évben folyamatos
Felelős: polgármester
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy egy másik írásos anyagot is megkaptak a
képviselők, mely a napirendi pontok keretében nem lett nevesítve, de dönteni szükséges. A
Cafeteria Szabályzat jóváhagyását kéri.
Ivanics Barbara jegyző: megadja a jogszabályi tájékoztatást, ismerteti a kiadott írásos
anyagot/előterjesztést.
Molnár Veronika polgármester: hozzászólásában elmondja, hogy elégedett a cafeteria 200
ezer forintos összegével, így a jövedelme a 2014.évi jövedelmével kb. azonos összegű lesz.
Molnár Veronika polgármester: kérdést tesz fel a testületi tagok felé, hogy az
elhangzottakhoz kinek van hozzászólása, egyetértenek-e a kiküldött anyagban foglaltakkal.
Hozzászólás, észrevétel nincs.
SZAVAZÁS
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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7/2015. (II.10.) önkormányzati határozat
1. Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
cafetéria juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-ban határozza meg.
2. Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztés mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot.
3. Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
a határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2015. évi
költségvetésben a juttatás fedezetét.
4. Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az
általános helyettes alpolgármestert a Cafetéria-Szabályzat aláírására.
Felelős: Képviselő-testület, alpolgármester, jegyző
Határidő: 2015. február 28.
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy a meghívó kiküldését követően érkezett egy
megkeresés a Pápai Járási Hivataltól, mely a települési ügysegédi feladatok ellátására
vonatkozik. Ismerteti a Járás által elkészített megállapodás tervezetet, és javasolja annak
elfogadását. Elmondja, hogy az ügysegéd heti egy alkalommal, hétfőn, 8-9 óra között fog az
önkormányzat épületében fogadóórát tartani.
Molnár Veronika polgármester: kérdést tesz fel a testületi tagok felé, hogy az
elhangzottakhoz kinek van hozzászólása, egyetértenek-e a kiküldött anyagban foglaltakkal.
Hozzászólás, észrevétel nincs.
SZAVAZÁS
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

8/2015. (II.10.) önkormányzati határozat
1. Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ismertetett
tartalommal jóváhagyja az ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodást.
2. Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Képviselő-testület, alpolgármester, jegyző
Határidő: 2015. február 28.
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Molnár Veronika polgármester: hozzászólásában felveti a belső ellenőrzés kérdését. Kérdést
tesz fel Nagy Géza képviselő felé, - mint a Fix-Pont Feladatellátó Társulás munkatársáhozhogy hol áll ez az ügy.
Nagy Géza képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy a Fix-Pont feladatellátó társulás lett
megbízva e feladat elvégzésével, mivel neki volt az eljárás lefolytatásához végzettsége,
azonban ez már képviselői megbízatásával összeférhetetlen. A belső ellenőrzés így a
megadott határidőre nem valósult meg, de folyamatban van oly módon, hogy külső céget
bíznak meg vele.
Ivanics Barbara jegyző: elmondja, hogy a testület 2013.ban fogadta el a belső ellenőrzési
tervet, a belső ellenőrzés működtetéséért a jegyző felelős. Az ellenőrzés elvégzésének
határideje 2014.év volt.
Molnár Veronika polgármester: a napirendi pont keretében felveti az éves rendezvényeket
is. Felsorolja, hogy mely ünnepségeket és programokat szeretne megvalósítani. (március 15.e, húsvét, falunap, idősek napja, falu mikulás, falu karácsony, és tervezik a családi napközis
nyílt nap megszervezését.)
Várja a képviselők ötletét, javaslataikat.
Nagy Géza képviselő: a húsvéti ünnephez kapcsolódóan elmondja, hogy rendezzenek
tojásvadászatot.
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy a falunapi meghívott minden bizonnyal az
ún.: Jó Laci betyár lesz, akivel szerződött.
Nagy Géza képviselő: napirendi pont keretében felveti a belvízügyet. Javasolja az árok
pucolást a Rákóczi u. környékén. Kéri, hogy a közmunkások menjenek ki a területre. Jelzi,
hogy a posta pincéjében is áll a víz. Ennek kapcsán a járdák be vannak dőlve a falhoz. Javítást
javasol.
Szabó Kinga képviselő: kérése az, hogy az építkezés során használt homokot a buszmegálló
területéről szállítsák el.
Molnár Veronika polgármester: jelzi, hogy a szükséges intézkedéséket megteszik.
Elmondja továbbá, hogy kéri a testületi tagok véleményét a tervezett útépítéssel
kapcsolatban. Elmondja, hogy a költségvetésbe milyen módon férne bele az útépítés. Két
lehetőséget vázol a bekért árajánlatok mentén. Egyik lehetőség az, hogy az Arany J.u. 3 m
szélességgel aszfaltozva kerül kb. 6 m ft-ba, (az új burkolat ez esetben nem fedi le a régi
szélességet), a másik 4 méter szélességben 8M ft. A második megoldás választása esetén
további útszakasz javítására nem nyílik lehetőség.
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Nagy Géza képviselő véleménye az, hogy az Arany J.u legyen megoldva 4 m-es szélességgel.
Molnár Veronika polgármester: a nyilvános testületi ülést 18,35 órakor bezárta,
megköszönte a képviselők közreműködését.

Kmf.

………………………………………....…

……………….……………………..

Molnár Veronika polgármester

Ivanics Barbara jegyző
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