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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

  
 

Készült: a képviselő-testület 2015. július 15-én 18.00 órakor kezdődő nyilvános testületi üléséről; 
 
Helye: Veszprémvarsány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyalója 8438 
Veszprémvarsány Kossuth utca 44; 
 
Jelen vannak: Németh Csaba  polgármester     
   Fodor István    alpolgármester 

Hardi János   képviselő  
   Lanczendorfer Józsefné képviselő 

Ringhoffer Eszter                 képviselő 
Gyöngyösi Olivér                 képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:  
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nevében és megbízásából Veress Gyula 
 
 
Határozatképesség:  a nyílt ülésen a polgármesterrel együtt a képviselő-testület létszáma  6 fő volt, 
Lehner Lászlóné képviselő igazoltan maradt távol, a fentiek értelmében a határozatképesség 
biztosított.  
Németh Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére megkéri Vidáné Somogyi Tündét. 
 
Az ülés napirendjére a következőt javasolta: 
 

1. Veszprémvarsány Község Önkormányzatának döntése likvid hitel felvételéről a 
            Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület részére az Egyesület által megpályázott és            
            megnyert busz előzetes megfinanszírozására az MVH utófinanszírozásáig; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester                                                                                                                                                                                        
 

2. Veszprémvarsány Község Önkormányzatának döntése a Veszprémvarsányi Labdarúgó 
Egyesület 2015. évi támogatásáról; 

            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
       3.   Veszprémvarsány Község Önkormányzatának árajánlat készítése a KLIKK felé a 

2015/2016. tanév Iskola busz a Veszprémvarsányi Fekete István iskolába való utaztatás 
vonatkoztatásában; 

            Előadó: Németh Csaba polgármester  
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    4.   Veszprémvarsány Község Önkormányzatának döntése a Veszprémvarsányi Iskola-            
          konyha szakácsnő felvételével kapcsolatosan;  
          Előadó: Németh Csaba polgármester   
     5.   Egyéb ügyek; 
           Előadó: Németh Csaba polgármester  
Németh Csaba polgármester: a meghívóban szereplő napirend tárgyalására tett javaslatot, 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) amely elfogadását javasolja. 
 
 
  1.      Veszprémvarsány Község Önkormányzatának döntése likvid hitel felvételéről a 
            Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület részére az Egyesület által megpályázott és            
            megnyert busz előzetes megfinanszírozására az MVH utófinanszírozásáig; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester                                                                                                                                                                                        
               Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület elnyerte a 
megpályázott buszt, de az előzetes megfinanszírozáshoz likvid hitel felvételére lenne szükség. 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata likvid hitelt venne fel a Veszprémvarsányi Labdarúgó 
Egyesület miatt, ami az MVH utófinanszírozásakor visszafizetésre kerülne. Az elnyert busz az 
önkormányzat érdekeit is szolgálná betegszállítás kapcsán a Pannonhalmi Járóbeteg Központba, 
ebből kifolyólag megállapodást kell kötni az Egyesület és az Önkormányzat között. A jármű az 
önkormányzat udvarában lenne elhelyezve, ebből adódóan újabb garázs építése is szükséges. A 
felvett összeg 10 millió forint, ami két részletben kerülne átadásra, mivel 1 millió forint előleg 
átutalásának határideje július 18., a fennmaradó összeget pedig a szerződés szerint augusztus 5-ig 
kell befizetni. 
 
Ringhoffer Eszter szerint, ha az Egyesületnek és az Önkormányzatnak sincs ennyi pénze szükség 
van a hitel felvételére. Mennyi kamattal járna mindez? 
 
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy tudomása szerint 6 százalékos kamatot számítanának 
fel, ez körülbelül 150 ezer forint plusz kiadást jelentene 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, egyben személyes érintettséget jelentett be, mint a 
Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület elnöke és kérte a döntésből való kizárását, valamint 
javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2015. (VII.15.)     H A T Á R O Z A T  

 1. Veszprémvarsány Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. július 15-i nyilvános testületi 
ülésének napirendi pontjait a meghívóban szereplő 
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előterjesztés szerint fogadja el. 
 
2. Veszprémvarsány Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az első napirendi pont, valamint a második 
napirendi pont tárgyalásakor az előzetes bejelentés alapján – 
személyes érintettség miatt – ki zárja Németh Csaba 
polgármestert a döntéshozatalból. 

 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
5 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL          az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2015. (VII.15.)           H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete aszerint dönt, hogy az esetleges, átmeneti jellegű fizetési 
nehézségek elkerülése érdekében felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Önkormányzat nevében és érdekében rövid lejáratú 
forgóeszköz hitelt – rulírozó jellegű likvid, hitelt - vegyen fel 
maximum 10.000.000 Ft (azaz tíz millió forint) összeg erejéig a 
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezettől úgy, hogy azt 
éven belül, legkésőbb az adott naptári év december 31. napjáig 
vissza kell fizetni a hitelezőnek. 
 
A hitel visszafizetésére a 2015. évi költségvetési bevételek 
fedezetet nyújtanak. 
 
A hitelfelvétellel kapcsolatos minden tevékenységre és eljárásra 
felhatalmazást kap a polgármester. 
 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester             

                                                       Határidő:  azonnal 
 
 
 
70/2015. (VII.15.)           H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete aszerint dönt, hogy: 
 
A Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület elnyerte a 
megpályázott Ford típusú falubuszt, de az előzetes 
megfinanszírozáshoz nincs rendelkezésre álló forrása, ebből 
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adandóan Veszprémvarsány Község Önkormányzatát kérte, hogy 
az utófinanszírozott pályázatot megelőlegezze.  
 
A Képviselő-testület támogatja a Veszprémvarsányi Labdarúgó 
Egyesület kérelmét, és az MVH utófinanszírozásáig az egyesület 
számára rendelkezésre bocsát tíz millió forintot. 
 
A Képviselő-testület felkéri Nyáriné Nagy Anita pénzügyi 
ügyintézőt, hogy a fent nevezett összeget átutalja az egyesület 
számlájára. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
  Nyáriné Nagy Anita pénzügyi ügyintéző             

                                                        Határidő: folyamatos 
 
 
2.         Veszprémvarsány Község Önkormányzatának döntése a Veszprémvarsányi Labdarúgó 
            Egyesület 2015. évi támogatásáról;  
            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy mint a Veszprémvarsányi 
Labdarúgó Egyesület elnöke érintett a napirendben megjelölt támogatásban, ezért a képviselő-
testület határozata szükséges a 350 ezer forint összegű, a már a 2015. évi költségvetésben elfogadott 
támogatás átutalásához. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, egyben személyes érintettséget jelentett be, mint a 
Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület elnöke és kérte a döntésből való kizárását, valamint 
javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
  
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
5 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL         1 ÉRINTETTSÉG  mellett  
az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2015. (VII.15.)            H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő testülete  

aszerint dönt, hogy: 
 
A Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület (8438 
Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 44. asz.: 18280018-1-08) 
részére a 2015. évi költségvetésben elfogadott 350 ezer forint 
támogatást átutalja. 
 
A Képviselő-testület felkéri Nyáriné Nagy Anita pénzügyi 
ügyintézőt, hogy a fent nevezett összeget átutalja az egyesület 
számlájára. 
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Felelős: Németh Csaba polgármester 
  Nyáriné Nagy Anita pénzügyi ügyintéző             
Határidő: július 31. 
 
  

       3.   Veszprémvarsány Község Önkormányzatának árajánlat készítése a KLIK felé a 
2015/2016. tanév Iskola busz a Veszprémvarsányi Fekete István iskolába való utaztatás 
vonatkoztatásában; 

            Előadó: Németh Csaba polgármester   
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy KLIK Pannonhalmi Tankerülete a Veszprémvarsányi 
Iskolára vonatkozó 2015/2016-os tanévre kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásra 
árajánlat kéréssel kereste meg az Önkormányzatot. A tavalyi fuvardíj összegét tudjuk a következő 
tanévre is ajánlani: 
 
ajánlat nettó összege:      22.400,- Ft/nap 
teljesített napi km.:          max. 112 km 
fuvardíj nettó:                  200 Ft/km 
ajánlat bruttó összege:     28.448,- Ft/nap 
teljesített napi km.:          max. 112 km 
fuvardíj bruttó:                254 Ft/km 
 
Szerinte ez versenyképes ár, és a költségeket is fedezi. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről további hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
72/2015. (VII.15.)              H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő testülete 

aszerint dönt, hogy: 
 
A KLIK Pannonhalmi Tankerület Pannonhalmi Radnóti Miklós 
Általános Iskola és AMI Fekete István Tagiskola (8438 
Veszprémvarsány, Iskola u. 16.) tanulóinak szállítására a 
2015/2016-os tanévre vonatkozó   árajánlat kérésére az alábbi 
fuvardíjat ajánlja fel: 

                                                          ajánlat nettó összege:      22.400,- Ft/nap 
                                                          teljesített napi km.:          max. 112 km 
                                                          fuvardíj nettó:                  200 Ft/km 
                                                          ajánlat bruttó összege:     28.448,- Ft/nap 
                                                          teljesített napi km.:          max. 112 km 

   fuvardíj bruttó:                254 Ft/km 
 
A képviselő-testület felkéri Németh Csaba polgármestert, hogy 
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az árajánlatról a KLIK Pannonhalmi Járási Tankerület (9090 
Pannonhalma, Petőfi u. 27.) vezetőjét, Rozsnoki Zsuzsanna 
tankerületi igazgatót értesítse. 

 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
    Határidő: július 16. 
 
 

    4.   Veszprémvarsány Község Önkormányzatának döntése a Veszprémvarsányi Iskola-            
          konyha szakácsnő felvételével kapcsolatosan;  
          Előadó: Németh Csaba polgármester   
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a Veszprémvarsányi Iskolakonyhára szakácsnő 
felvétele szükséges. Az állást meg kell hirdetni, kérdés, hogy milyen felületen. Amennyiben nincs 
szakirányú képesítése a jelentkezőnek, a képzés elvégzését feltételként kiköti az Önkormányzat a 
felvételkor.      
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző, elmondta, hogy célszerű Veszprémvarsányban és a környező 
településeken a helyben szokásos módon, mint például a hirdető táblákon, falu újságban, 
szórólapon, kisboltokban meghirdetni az állást. 
 
Ringhoffer Eszter: Az Önkormányzat fizeti a tanfolyamot? 
 
Németh Csaba polgármester: A képzés díjának maximum a felét tudja vállalni az Önkormányzat, 
de ebben az esetben a szerződésben ki kell rá térni, hogy a munkavállaló bizonyos ideig betölti a 
meghirdetett állást, általánosságban véve két évet szoktunk a tanulmányi szerződésekbe foglalni.  
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről további hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
73/2015. (VII.15.)                   H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
aszerint dönt, hogy: 
 
A Veszprémvarsányi Iskolakonyha szakácsnői állás betöltésére 
pályázatot ír ki. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, 
foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. Pályázati feltételként 
meghatározza a szakács végzettséget, ennek hiányában a képzés 
elvégzésének és tanulmányi szerződés kötésének vállalását. A 
munkakör betölthető: 2015. augusztus 03. napjától, a pályázat 
benyújtásának határideje: 2015. július 29. A pályázat benyújtható 
postai úton a Veszprémvarsány Község Önkormányzat címére 
(8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.), illetve személyesen 
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Németh Csaba polgármester úr (Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata 8438 Veszprémvarsány Kossuth u. 44.) 
megkeresésével. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 
31. Közzététel helye: Veszprémvarsány községben szóró-lapozva, 
hirdetőtáblán, Románd, Lázi, Bakonypéterd községek 
hirdetőtábláin kifüggesztve. 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos teendők 
elvégzésére. 
 
Felelős:   Németh Csaba polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 
 
 

5.        Egyéb ügyek; 
           Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 
5.1.     Fecskeház 1. számú lakás bérbeadására vonatkozó 63/2015. (VII.01.) határozat 

módosítása, kiegészítése; 
           Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az óvónői állás meghirdetése miatt szükségessé vált 

az előző testületi ülésen elfogadott 63/2015. (VII.01.) határozat módosítása. Amennyiben az 
álláshirdetésre jelentkező óvoda pedagógus felvételt nyer és szüksége van lakásra, az 
Önkormányzat az Ő kérelmét fogja előnyben részesíteni.  

 Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről további hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2015. (VII.15.)     H A T Á R O Z A T   

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete aszerint dönt, hogy: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának tulajdonában 
lévő Fecskeház 1. számú lakás bérbeadásáról szóló 63/2015. 
(VII.01.) határozatát kiegészíti egy új bekezdéssel azzal, hogy 
„a Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda illetve a 
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Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda Lázi Tagóvodájában 
betöltendő óvónői állást betöltő óvoda pedagógusnak 
amennyiben lakásra van szüksége, az Önkormányzat Őt 
részesíti előnyben.” 
 
A 63/2015. (VII.01.) Képviselő-testületi határozat egyéb 
részeiben változatlan marad. 
 

                                                          A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelme- 
                                                          zőket  (Vigh Alojzia és Krajczár Balázs     9025 Győr,   Radnóti    

Miklós utca 14. 1/ 4.)  a pályázat elbírálásáról és a határozat 
kiegészítéséről értesítse.  

 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 

                                               Határidő: július 31.  
 
 

5.2.      Mobil garázs vásárlása az Önkormányzat részére a Bakonyalja 2002. Kft. által kifi - 
             zetett osztalékból; 

 Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület által 

pályázat útján elnyert busz részére az Önkormányzat udvarán új mobil garázs elhelyezésére van 
szükség, mivel az egyesület székhelye az Önkormányzat épülete. Szükség szerint kettő vagy három 
db garázsra kérünk árajánlatot, mivel az egyéb eszközök elhelyezéséhez is zárt helyiség kell. A 
Bakonyalja 2002. Kft. osztalékból finanszíroznánk a mobil garázsokat, viszont a korrózió védelem 
miatt beton alapozást kell készíteni, ami az Önkormányzat pénzéből történne. Vásárolnánk két 
kisebb garázst, aminek a légtere nem lehet 50 m3-nél több, illetve a belmagasság nem haladhatja 
meg a 3 métert. Az osztalékból eddig beszerzésre került egy magasított utánfutó, szegélynyíró, 
illetve egy hasító gép. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2015. (VII.15.)     H A T Á R O Z A T   

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete aszerint dönt, hogy: 
 
Bakonyalja 2002. Kft. által kifizetett osztalékból kettő vagy  
három db mobil garázst vásárol Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata. A beton alapozást korrózió védelem miatt az 
Önkormányzat saját költségén készíti el. 
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A képviselő-testület megbízza Németh Csaba polgármestert, 
hogy mobil garázsokra árajánlatot kérjen, a vásárlás 
lebonyolításában működjön közre a Bakonyalja 2002 Kft. 
ügyvezető igazgatójával, illetve a beton alapozás munkálatait 
végeztesse el. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

5.3.      Fakivágás az Önkormányzat udvarán; 
 Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az újonnan vásárolt mobil garázsok elhelyezése 

miatt a régi garázs mellett található fákat ki kell vágni. A Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület 
vezetője felajánlotta, hogy ezt díjmentesen elvégzik. 
 
Fodor István elmondta, hogy biztonságosan csak megfelelő szakemberrel lehetne a fákat kivágatni. 
Vállalkozót kell keresni a munkára és árajánlatot kérni, szerinte ez lenne a megfelelő eljárás. 
 
Lanczendorfer Józsefné tudomása szerint a vállalkozók kb. 20 ezer forintért vágnak ki egy fát. A 
környező településeken többen is foglalkoznak fakivágással, meg kell keresni őket, árajánlatukat 
összehasonlítani. Szerinte is biztonságosan csak szakember, megfelelő eszközökkel végezheti el ezt 
a munkát. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2015. (VII.15.)     H A T Á R O Z A T   

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szóbeli előterjesztést egyhangúlag elfogadja és 
aszerint dönt, hogy: 
 
Az Önkormányzat udvarán található 3 db fát (2 db fenyőt, 
illetve 1 db nyárfát), a mobil garázs elhelyezése miatt, 
megfelelő szakember által kivágatja.  

                                                            
                                                           A képviselő-testület felkéri Németh Csaba polgármestert, hogy          
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                                                       kérjen árajánlatot, majd megfelelő képesítéssel rendelkező 
fakitermelő vállalkozót válassza ki és kössön megbízási 
szerződést a fák kivágására. 

 Határidő: folyamatos 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 

 
 Németh Csaba polgármester több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők 
és a meghívottak részvételét. Az ülést 19.00 órakor bezárta.  

 
 
 

Kmf.  
 
 
 

Németh Csaba      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
 polgármester             jegyző 


