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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

Készült: a képviselő-testület 2015.  október 30-án 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 
   Lanczendorfer Józsefné képviselő 
   Ringhoffer Eszter                 képviselő 

Gyöngyösi Olivér                 képviselő 
Lehner Lászlóné                   képviselő 
Hardi János                          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  7 fő volt,  
a fentiek értelmében a határozat-képesség 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 Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az 1993. évi 
III.  törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény   figyelembe- 

            vételével a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
            módosításával kapcsolatosan. 
            Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző; 
 

2. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Veszprém- 
            varsány Község  Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 12/2013. 
            (VII.01.) rendeletének felülvizsgálatáról; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester;  

3. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Veszprém- 
            varsány, Sikátor és Bakonypéterd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulásával 
            kapcsolatos óvodába szállítási problémák tisztázásával Sikátor község vonatkozásában; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester; 
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4. Egyéb ügyek; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
 
Németh Csaba polgármester: a meghívóban szereplő napirend tárgyalására tett javaslatot, 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) amely elfogadását javasolja. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2015. (X.30.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. október 30-i nyilvános testületi ülésének 
napirendi pontjait a meghívóban szereplő előterjesztés szerint 
fogadja el. 

 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
    Határidő: azonnal 

 
 
      1.   Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az 1993. évi 

IV.  törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény   figyelembe- 
            vételével a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
            módosításával kapcsolatosan. 
            Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző; 
 
               Németh Csaba polgármester felkérte Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző asszonyt a napirend 
ismertetésére. 
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  elmondta, hogy Veszprémvarsány község társulás útján látja el a 
családsegítéssel, szociális étkeztetéssel, gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat. A társulás  
2006-ban jött létre. Az 1993. évi III. törvény a 2000 fő feletti települések Önkormányzatainak 
feladatellátásaként határozza meg mindezt. A 2015. évi CXXXIII. törvény rendelkezésében ezt 
feloldotta, tehát a 2000 fő alatti települések önkormányzatai is elláthatják a családsegítéssel, szociális 
étkeztetéssel, gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat. Ebből kifolyólag a társulás 
tagtelepüléseinek dönteni kell, hogy továbbra is a társulás keretein belül kívánnak működni, vagy 
önállóan. Javasolja a társulás keretein belül maradni, költséghatékonyabb, jobban támogatott, a 
döntést október 31-ig kell meghozni. A törvény végrehajtási rendeletet nem alkotott, a szakmai 
szabályok nincsenek kidolgozva. Képesítési követelményként a felsőfokú végzettséget írja elő a 
törvény, ami a 2016-os költségvetés kereteibe nem biztos, hogy belefér. Az önkormányzatok 
székhelyeként Écs Község Önkormányzata továbbra is társulás útján látja el a családsegítéssel, 
szociális étkeztetéssel, gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat. Javasolja a társulásban 
maradást, ha elfogadásra kerül, 2015. november 30-ig a Társulási Megállapodást jóvá kell hagyni. 
 
Németh Csaba polgármester megköszönte az előterjesztést, javasolta, hogy Veszprémvarsány 
Község Képviselő-testülete fogadja el, hogy az önkormányzat a feladatellátás társulásban történő 
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ellátását a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és fenntartásában működő PTKT 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye keretein belül lássa el. Mivel a képviselők részéről 
egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés 
elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2015. (X.30.)      H A T Á R O Z A T   
 
Veszprémvarsány Község Képviselő-testülete a 2015. évi CXXXIII.törvény rendelkezéseit 
megismerte és tudomásul vette, hogy a jogszabályváltozás alapján a családsegítés a 
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és szakmai egységben működhet 
kötelező önkormányzati feladatként 2016. január 1-jétől.   
A törvény alapján 2015. október 31-ig a települési önkormányzatoknak felül kell vizsgálni a 
feladatellátás módját, szervezeti kereteit, figyelembe véve azt a fő szabályt, hogy közös 
hivatalhoz tartozó valamennyi településen a székhely település biztosítja a szolgáltatást. 
 
Veszprémvarsány Község képviselő-testülete, mint az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal 
tagönkormányzata a feladat ellátási kötelezettségét felülvizsgálta és a székhely 
Önkormányzat képviselő-testületi határozatával egyetértve, a közös hivatalhoz tartozó 
településekkel egyeztetve, a jogszabályi lehetőséget alapul véve a feladatok ellátási módját, 
szervezeti kereteit társulás útján történő feladatellátással szándékozik biztosítani továbbra is.  
 
A feladatellátás társulásban történő ellátását a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 
által alapított és fenntartásában működő PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális 
Intézménye (Intézmény) átalakításával, annak szervezeti keretein belül kívánja ellátni. 
A képviselő-testület tudomásul veszi az Intézmény szükséges átalakítását és annak a tényét, 
hogy a feladatellátás új rendelkezéseinek megfelelő TM módosítására 2015. november 30-ig 
sor kerül. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy döntéséről az Écsi Közös 
Önkormányzati Hivatal székhely (Écs Község) településének polgármesterét és az Intézmény 
vezetőjét tájékoztassa. 
 Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
              Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző 
 
 
 
       2.   Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Veszprém- 
             varsány Község  Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 12/2013. 
             (VII.01.) rendeletének felülvizsgálatáról; 
             Előadó: Németh Csaba polgármester; 
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 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a helyi adók felülvizsgálata szükségessé vált. Az 
iparűzési adó mértékét a jelenlegi 1,4-ről 1,7 százalékra javasolja felemelni. Az állam jelentős 
támogatást vont el az önkormányzattól, mivel a község adóerő képessége magas. A három tized 
százalékos emelés körülbelül öt millió forint bevétel többletet jelent a költségvetésben. Az 
építményadóval kapcsolatban meg kell határozni, hogy csak az nem fizet adót az ingatlanára, aki 
nyilatkozik arról, hogy életvitelszerűen itt él. Ehhez egy formanyomtatványt kellene kiküldeni a 
lakosság részére, majd felülvizsgálni azokat. 
 Lanczendorfer Józsefné képviselő szerint mindenki azt nyilatkozná, hogy itt él. 
 Fodor István képviselő elmondta, hogy a kiküldött nyilatkozatok mellé kitöltési útmutatót is kell 
mellékelni, amiben az adómentesség feltételeiről tájékoztatni kell a lakosokat. 
 Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL megalkotta az 
 
10/2015. (XI.23.)        önkormányzati rendeletét 
 Veszprémvarsány Község Önkormányzata képviselő testülete 

elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és megalkotja a 
10/2015. (XI.23.) számú a helyi adókról szóló módosító 
rendeletét, aminek hatályba lépése 2016.01.01. 

                                                                                  Határidő: 2015.11.30. 
                  Felelős: Németh Csaba polgármester 
                                        
 
    3.     Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Veszprém- 
            varsány, Sikátor és Bakonypéterd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulásával 
            kapcsolatos óvodába szállítási problémák tisztázásával Sikátor község vonatkozásában; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester; 
                                   Németh Csaba polgármester elmondja, hogy 2003-tól a Veszprémvarsány, Sikátor és Bakonypéterd 
Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása a helyi óvoda fenntartója. A működés több évig 
deficites volt, aminek költségeit a tagtelepülésekre a székhely település nem hárította át. A 
gyermekek szállítása kezdetben a Bakony Volán helyközi járatával történt, majd vállalkozó által bér 
fuvarozással. Jelenleg pályázat útján nyert autóbusz szállítja a gyermekeket, ami már a biztonsági 
feltételeknek is teljes mértékben eleget tesz. A Kossuth utca 23. szám alatt kiépített buszmegálló 
található körülbelül harminc éve. Amióta az iskola megépült a bejáró gyerekek mindig itt szálltak le 
és fel a buszról. A távolság körülbelül 150 méter amit teljesen biztonságos feljárón tehetnek meg az 
iskolások és óvodások, gépkocsiforgalom nincs ezen az útvonalon. Az Iskola utca két oldalról 
közelíthető meg, a Petőfi és a Könyves Kálmán utca felől. Mindkettő emelkedő, télen gyakran jeges, 
csúszós. A sikátori polgármester asszony levélben minderről tájékoztatást kapott, úgy tűnt  azt el is 
fogadta. Az interneten viszont megjelent egy „kiáltvány”, ami ismét a gyermekek utaztatásával 
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foglalkozik, és elítélően nyilatkozik községünkről, illetve annak vezetőiről. Sikátor község részéről 
ez burkolt fenyegetésnek tűnik, esetlegesen kártérítés lehet a célja. A mi feladatunk most az lenne, 
hogy a Kossuth utcai buszmegállót hivatalosan is fogadják el a települések, mindezt egy 
megállapodásban kellene rögzíteni. 
 Hardi János képviselő elmondja, hogy szerinte az internetes felületen megjelentekkel nem kellene 
foglalkozni. Az ő igazgatása alatt is felmerült már a buszmegállóval kapcsolatos probléma, de akkor 
elfogadták, hogy az iskolabusz is csak kiépített buszmegállóban állhat meg hivatalosan és 
balesetveszély nélkül. Az ésszerűen gondolkodó ember elfogadja, hogy az a bizonyos „hármas út” 
veszélyes. Az iskolabusz hetet fordul napi szinten, a baleseteknek a száma így meglehetősen magas 
lehet. Sikátor községen kívül más település nem jelezte ezt a problémát. A felnőtt felügyelet és a 
biztonság a fontos. Szerinte a Sikátori Önkormányzat részére meg kell küldeni a most hozott 
határozat jegyzőkönyvi kivonatát, amiben a megállapodás részleteiről tájékoztatjuk. 
 Fodor István képviselő szerint a gyermekeknek és a dolgozók többségének megfelel a jelenlegi 
megálló, ha Sikátor községnek ez nem jó oldja meg az utaztatást. 
 Hardi János képviselő még hozzáteszi, hogy télen a jeges, csúszós úton szinte képtelenség felmenni 
a Petőfi, illetve a Könyves Kálmán utcán. Káosz lenne abból, hogy a gyerekeket az autóbusz vezető 
hol tudná letenni és felvenni a buszról, a szülők és a pedagógusok, kísérők sem tudnák hol várják a 
gyerekeket. 
 
Németh Csaba polgármester elmondja, hogy megállapodásban kell rögzíteni a bejáró gyermekek 
utaztatását. Térjen ki a szerződő felekre, gyermekek utaztatásának támogatására, szállítási eszközre, 
gyermekek létszámára, szállítási útvonalra, szállítási megállókra megkülönböztetetten, felmondási 
időre, stb.  
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta a jegyzőkönyv  mellékletét képező előterjesztés 
elfogadását a javasolt kiegészítésekkel. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL         az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2015. (X.30.)       H A T Á R O Z A T   
Veszprémvarsány Község Képviselő-testülete megtárgyalta Sikátor Község Képviselő-testülete 
nevében Kovács József Imréné polgármester asszony által az óvodás gyermekek utaztatása tárgyában 
érkezett megkeresését.   
A Képviselő-testület az alábbi jogszabályokat figyelembe véve hozta meg a megkeresésben 
megfogalmazott problémára a döntését:   

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 76. § (7) bekezdése, 
az 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelete a közúti közlekedés szabályiról,  
a 20/1981.(XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról is a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló jogszabály,  
a 20/1981.(VI.19.) Mt rendelet. 
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Veszprémvarsány Község Önkormányzata a Veszprémvarsány, Sikátor és Bakonypéterd 
Önkormányzat  Intézményfenntartó társulásban (8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 44.) 
látja el a kötelező köznevelési feladatát Sikátor és Bakonypéterd településekkel. 
Székhely településként a Képviselő-testület javasolja Németh Csaba polgármester úrnak, hogy rövid 
időn belül hívja össze a Társulási Tanácsot és ott ismertesse a tagtelepülések képviselőivel 
Veszprémvarsány Képviselő-testületének határozott álláspontját a felmerülő kérdésben. 
Veszprémvarsány álláspontja a következőkben foglalható össze: 
 
A felsorolt jogszabályaink betartásával, a közterületen úgy szükséges fel és leszállóhelyet létesíteni, 
hogy az kellő körültekintéssel biztosítsa a gyermekek, az utazók balesetmentes fel és leszállását.  
 
A megállóhelyet létesítő közterület tulajdonosának figyelemmel kell lennie arra, hogy fokozott 
veszélyforrás ne alakuljon ki a gyermekek közlekedésében. A megállóhely kialakítójának a 
felelőssége a veszélyhelyzet elkerülése. Az esetleges balesetveszély elkerülése érdekében úgy kell 
eljárnia a fenntartónak, hogy a megállóhely, a terület megfeleljen a jelenleg is hatályos KRESZ 
szabályainak. Nem elegendő kialakítani a biztonságos fel és leszállás körülményeit, annak gondos 
üzemeltetéséről, síkosság mentesítéséről, tisztán tartásáról is gondoskodni kell. 
 
A helyi kialakult viszonyok ismeretében, az önkormányzat saját bevételeinek terhére a sikátori 
gyermekek szállításánál új megállóhely kialakítását, a le és felszállóhely megváltoztatását nem tartja 
indokoltnak. Aránytalanul többletterhet jelentene Veszprémvarsány Önkormányzatának.  
 
A panaszbeadvány vizsgálata megtörtént és számításba véve hogy a keletkezett probléma, a 
„Magyarország Helyi Önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 10.§ (2) bekezdésében 
rögzített helyi közügy, tehát megállapítható, hogy a társulás által fenntartott más településről bejáró 
gyermekek utaztatását Veszprémvarsány Község Önkormányzata a tőle elvárható gondossággal, 
biztonságos módon oldja meg annak ellenére is, hogy a társulási megállapodás nem rendelkezik az 
utaztatással kapcsolatosan, a kérdésben Veszprémvarsány Község Képviselő-testülete jogosult a 
felelős döntéshozatalra.   
A nevelési év közben Veszprémvarsány képviselő-testülete nem tartja szerencsésnek jelen 
időszakban a probléma tisztázását és hosszabb távra előre vetítve sem tartja indokoltnak a kialakult 
(Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda) közelében található buszmegálló áthelyezését, másik 
kialakítását.  
A település szerkezetét ismerve, forgalomtechnikai okok sem indokolják a panaszban foglaltak 
teljesítését.  
A köznevelési intézménybe járó, felügyelettel utazó gyermekek biztonságos, kísérővel történő 
utaztatása, le és felszállása a településen a meglévő megállóhelyen a leginkább biztonságosan 
kiépített. 
 
A képviselő-testület megbízza, Németh Csaba polgármestert, hogy az álláspontjukról tájékoztassa a 
Veszprémvarsány, Sikátor és Bakonypéterd Önkormányzat  Intézményfenntartó Társulás Tanácsát. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
Határidő: 2015. december 15. 
 
   
                                      
     
 4.    Egyéb ügyek; 
        Előadó: Németh Csaba polgármester; 
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4/1.   Közszolgálati szerződés kötése a PANNON-VÍZ Zrt.-vel; 
 Németh Csaba polgármester elmondja, hogy Veszprémvarsány Község Önkormányzata  a 
településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére a PANNON-VÍZ Zrt.-vel közszolgálati szerződést köt. 
Amennyiben a Képviselő-testület a szerződéssel egyetért kéri, hogy annak aláírásáról döntsenek. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés 
elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2015. (X.30.)       H A T Á R O Z A T  
                  Veszprémvarsány  Község    Önkormányzatának   Képviselő- 
                                                             testülete aszerint dönt, hogy Veszprémvarsány Község  Önkor- 
                                                             mányzata és a  PANNON-VÍZ Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4. 
                                                             cg: 08-10-001658,  adóig.sz: 11401429-2-08) között létrejött, 
                                                             a településen  található  szennyvízbekötés  nélküli  ingatlanok  
                                                             esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
                                                             begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződést elfogadja. 
 
                                                             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszol- 
                                                             gálati szerződés aláírására. 
                                                                              Határidő: azonnal 
                  Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
 
4/2.   Első lakáshoz jutók támogatás kérelem;  
Németh Csaba polgármester elmondja, hogy Veszprémvarsány Község Önkormányzatát Krajcserik 
Máté és Haik Lilla veszprémvarsányi lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelemmel 
kereste meg. Az előírt feltételeknek megfelelnek, a megfelelő mellékleteket benyújtották. A 2015. 
évben a rendeletben meghatározott időpontig több kérelmező nem volt. Javasolja, hogy részükre 
50.000 Ft vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújtson az önkormányzat. 
 Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra 
bocsájtotta a napirendet, javasolta annak elfogadását. 
 
 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL         az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2015. (X.30.)       H A T Á R O Z A T  
                Veszprémvarsány    Község    Önkormányzatának    Képviselő- 
                                                          testülete  az   első  lakáshoz   jutók  támogatására    benyújtott 
                                                          kérelmet   megvizsgálta  és   50.000 Ft  (azaz ötvenezer forint) 
                                                          vissza nem térítendő lakáscélú támogatásban részesíti  

- Krajcserik Máté és Haik Lilla 8438 Veszprémvarsány, Horog 
u. 24. sz. alatti lakosokat. 
A határozatról kérelmezőket  értesíteni kell. 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a 
támogatási szerződés megkötéséről, majd a megállapított 
támogatás házipénztárából történő kifizetéséről. 
 

     Határidő: 2015. december 31. 
                Felelős: Németh Csaba polgármester 
                                                                          Dr Bertalanné Józsa Judit jegyző  
 
 Németh Csaba polgármester több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők és 
a meghívottak részvételét. Az ülést 20,00 órakor bezárta.  

 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 
 

Németh Csaba      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
polgármester       jegyző    


