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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

Készült: a képviselő-testület 2016. február 11-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 
   Gyöngyösi Olivér                  képviselő 

Lehner Lászlóné                  képviselő 
Hardi János                           képviselő 

            Lanczendorfer Józsefné       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,  
igazoltan távol volt Ringhoffer Eszter, 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 a 

Veszprémvarsányi mezőőri szolgálattal kapcsolatosan; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

 
2. Veszprémvarsány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. fordulós 

tárgyalása; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

 
3.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 

Veszprémvarsány, Sikátor és Bakonypéterd Önkormányzatok Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosításáról; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 

4. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Kirmer 
Béla Ravazdi lakos telekvásárlása kapcsán; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 
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5. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Slánicz 

Ervin és Slánicz Ervinné Lázi lakosok telekvásárlása kapcsán; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

6. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 
            Veszprémvarsány Község Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról; 

Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 

7.  Egyéb ügyek; 
Előadó: Németh Csaba polgármester;  

Németh Csaba polgármester: a meghívóban szereplő napirend tárgyalására tett javaslatot, 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) amely elfogadását javasolja. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2016. (II.11.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. február 11-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 a 

Veszprémvarsányi mezőőri szolgálattal kapcsolatosan; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

               Németh Csaba polgármester felkérte Veress Gyula igazgatási ügyintézőt a napirend ismertetésére. 
 
Veress Gyula  elmondta, hogy Veszprémvarsány Község Önkormányzata már a korábbi Képviselő-
testületi ülésén a 2/2016. (I. 18.) számú határozatával döntött a mezőőri szolgálat megszüntetésének 
elindításáról. Sikátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a mezőőri szolgálat 
megszüntetését ebből adandóan az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szükséges 
megvitatni. 
 
Németh Csaba polgármester mivel a képviselők részéről egyéb 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 
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6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2016. (II.11.)     H A T Á R O Z A T  
 
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálattal 
kapcsolatosan az alábbiak szerint dönt: 
A Képviselő-testület a 2/2016. (I. 18.) számú a mezőőri szolgálattal kapcsolatos határozatában 
kifejezte azon nyilatkozatát, hogy nem tudja fenntartani a szolgálatot, egyben kérte, hogy Sikátor 
Község Önkormányzata nyilatkozzon afelől, hogy szándékában áll-e a továbbiakban önállóan 
fenntartani a szolgálatot. 
 
A Képviselő-testület Sikátor Község Önkormányzatának Képviselő-testületi 2/2016. (I. 28.) 
döntését, melyben kifejezte azon nyilatkozatát, hogy – az 1998. évben a Veszprémvarsány és Sikátor 
települések által együttesen az 1/1998. (XII. 15.) számú a mezei őrszolgálat szabályozásáról szóló 
együttes rendelettel létrehozott – mezőőri szolgálatot nem kívánja önállóan tovább folytatni 
tudomásul veszi. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szolgálat megszüntetésével kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Veress Gyula elmondta, hogy Sikátor Község már hatályon kívül helyezte a Veszprémvarsány és 
Sikátor Község Önkormányzat 1/19982 (XII. 15.) számú együttes a mezei őrszolgálat 
szabályozásáról szóló rendeletét. A mezőőri szolgálat megszüntetése kapcsán Veszprémvarsány 
Községnek is hatályon kívül kell helyeznie a fent említett rendeletet. 
 
Németh Csaba polgármester mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL megalkotta a 
 
2/2016. (VII.17.)        önkormányzati rendeletét 
  
Veszprémvarsány Község Önkormányzata képviselő testülete elfogadja az előterjesztésben 
elhangzottakat és megalkotja a 2/2016. (VII.17.) számú a Veszprémvarsány és Sikátor Község 
Önkormányzat 1/19982 (XII. 15.) számú együttes rendelete a mezei őrszolgálat szabályozásáról 
szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét, melynek hatályba lépése 2016. július 17. 
                                                        Határidő: 2016. július 17. 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
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Németh Csaba polgármester elmondja, hogy Ringhoffer Eszter képviselő 6 óra 25 perckor 
megérkezett a Képviselő-testületi ülésre, ebből adandóan a testület munkájában a továbbiakban részt 
tud venni. 
 
Veress Gyula elmondta, hogy Veszprémvarsány Község Önkormányzata, mint a munkáltatói, illetve 
egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a mezőőri jogviszony megszüntetésére. A jegyzőkönyv 
mellékletét képező előterjesztés szerinti határozati javaslatban pontosan részletezésre került a 
megszüntetéssel kapcsolatos határidők, járandóságok számítása, jogszabályi helye. 
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 HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2016. (II.11.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálattal 
kapcsolatosan az alábbiak szerint dönt:  
 
Sikátor és Veszprémvarsány Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete kifejezte azon 
szándékát, hogy megszünteti a mezőőri szolgálatot 2016. július 17. napjával.  
 
A mezőőri szolgálat megszűnéséből adandóan Veszprémvarsány Község Önkormányzata, mint a 
munkáltatói és az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a mezőőr Veszprémvarsány Község 
Önkormányzatának közalkalmazottja jogviszonyát felmentéssel a lentebb leírtak szerint megszünteti. 
 
 A mezőőr Veszprémvarsány Község Önkormányzatánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyát 2016. 
július 17. nap hatállyal a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban Kjt.), 25. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § 1. bekezdés b) pontja alapján 
kerül felmentéssel megszüntetésre.   
 
A felmentési idő a Kjt. törvény 33. § (1) és a (2) bekezdés c) pontja alapján került megállapításra, 
mely a felmentés kezdeti napjától 2016. február 18. naptól – 2016. július 17. napig tart. 
 
A felmentési időn belül a Kjt. törvény 33. § 3. bekezdése szerint 2016. május. 3. napjától 2016. július 
17. napjáig a munkavégzési kötelezettség alól mentesítésre kerül, mely időszakra illetmény illeti 
meg. 
 
A Kjt. a 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján végkielégítésre jogosult, mivel a felmentésére a Kjt. 30. 
§ (1) bekezdése alapján kerül sor. 
 
A végkielégítés összege a Kjt. 37. § (6) bekezdés f) pontja alapján hat havi összeg, vagyis 774 000,- 
Ft. azaz hétszázhetvennégyezer forint, mely a felmentési idő végén kerül kifizetésre, vagyis 2016. 
július 17. napján. 
 
A Kjt. 37. § (12) bekezdése alapján, ha a felmentés ideje alatt költségvetési szervvel vagy 
költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes 
vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít a mezőőr, akkor azt haladéktalanul köteles bejelenteni, 
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valamint végkielégítésre nem válik jogosulttá. Viszont az új jogviszonyában a végkielégítés alapjául 
szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre 
jogosító idejét is számításba kell majd venni  
Jubileumi jutalom kifizetésére a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján nem jogosult, a 25 éves jubileumi 
jutalom esedékességének időpontja: 2023. november 23. 
 
2016. július 17-ig időarányosan szabadsága 17 nap, melyet 2016. május 2. napjáig szükséges, 
felhasználni, mivel 2016. május 3-tól munkavégzése alól a felmentési időn belül mentesítésre kerül. 
Időarányos juttatásaival az utolsó munkában töltött napon köteles elszámolni. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a mezőőri szolgálatot 
végző közalkalmazottat, továbbá megbízza a polgármestert, hogy a jogviszony megszüntetéséhez 
szükséges munkajogi feladatokat elvégezze, a szükséges tájékoztatást megadja a közalkalmazottnak, 
valamint a keletkező iratokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
Veress Gyula elmondta, hogy a mezőőri szolgálat megszűnéséből adandóan Veszprémvarsány 
Község Önkormányzata, mint a munkáltatói és az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a 
közalkalmazott jogviszonyát felmentéssel a fentiekben leírtak szerint megszünteti.  
 
Ebből következően a munkáltatónál létszámcsökkentést kell végrehajtani és emiatt a várhatóan 2016. 
évben a Belügyminisztérium által kiírandó létszámcsökkentési (helyi szervezeti intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatására) kiírandó pályázat előkészítése kapcsán a mellékelt 
határozati javaslatot szükséges megvitatni. 
 
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 HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
8/2016. (II.11.)     H A T Á R O Z A T   
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2/2016. 
(VII.17.) számú rendeletével 2016. július 17. napjával hatályon kívül helyezte a Veszprémvarsány és 
Sikátor Község Önkormányzat 1/19982 (XII. 15.) számú együttes rendelete a mezei őrszolgálat 
szabályozásáról szóló rendeletét. 
 
Megállapítja a képviselő-testület, hogy a mezőőri szolgálat működtetése 1 fő közalkalmazotti 
jogviszonyban álló munkavállaló foglalkoztatásával történt. A képviselőtestület úgy határozott, hogy 
a mezőőri szolgálatról szóló rendelet hatályon kívül helyezésével a feladatellátást meg kívánja 
szüntetni, a mezőőr továbbfoglalkoztatására nincs költségvetési forrása az Önkormányzatnak. 
 
A Képviselő-testület megvizsgálta és nyilatkozza, hogy a fenntartásában levő Intézményekben 
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meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken a Mezőőri Szolgálat megszűnése következtében a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy Veszprémvarsány Község Önkormányzata hatályos 
költségvetési rendeletének a költségvetési szervenként beazonosítható és összesített létszámkeret- 
azaz az engedélyezett álláshelyek száma : 23 fő. 
 
A Mezőőri Szolgálat megszüntetésével a létszámcsökkentés: 1. 
 
Az Önkormányzatnál a racionalizálási döntést követően az intézményi szintű létszám 1 fővel 12-ről 
11-re csökken, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat összesített létszáma is 23 főről 22 főre csökken. 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata vállalja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyet 5 
éven át nem állítja vissza, ha azt a kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé és 
csak abban az esetben állítja vissza, amennyiben a visszaállítás jogszabályváltozásból adódik. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a várhatóan 2016. évben a Belügyminisztérium 
által kiírandó létszámcsökkentési (helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatására) kiírandó pályázatot készítse elő és nyújtsa be. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2. Veszprémvarsány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. fordulós 

tárgyalása; 
Előadó: Németh Csaba polgármester;  

Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az előterjesztés során minden kedves képviselő hölgy 
és úr megkapta a költségvetés tervezetet. A költségvetés bevételi oldala sajnos adott, ezen nem tud 
változtatni az Önkormányzat, a kiadási oldal viszont tartalmazhat finomítási területeket, ezért 
javasolja, hogy a költségvetés az I. fordulós tárgyalás alkalmával ne kerüljön elfogadásra. 
Továbbiakban felkéri a jegyző asszonyt, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetését vázolja 
fel a képviselők felé.  
 
Bertalanné Józsa Judit jegyző elmondta, hogy a tisztelt képviselő-testület a közös hivatal 
költségvetését is megkapta az írásos előterjesztés során. A közös hivatal költségvetése a 15,2 
megállapított köztisztviselői létszám alapján került megalkotásra. Amennyiben a képviselők részéről 
kérdés merül fel akkor azt szívesen megválaszolja, ha nincs egyéb hozzászólás kéri a polgármester 
urat, hogy tegye fel szavazásra a napirendet.  
 
Veress Gyula szót kért és elmondta, hogy szeretne egyrészről köszönetet mondani, a jegyző asszony 
munkásságáért, hiszen tudomása van róla, hogy a költségvetés kialakításában nagy részt vállalt. A 
köztisztviselők nevében megköszöni, a megállapított cafeteria és egyéb juttatásokat. Továbbá 
elmondja, hogy a 2015. költségvetési évben a közös hivatal költségvetéséből, a Veszprémvarsányi 
kirendeltség számítástechnikai fejlesztése valósult meg, mely során több számítógép, fénymásoló és 
több szoftver került beszerzésre, ezen a fórumon is megköszöni, mind a közös hivatal felé valamint a 
község képviselői felé is. Elmondja, hogy az idei 2016. évi költségvetési év folyamán szükségessé 
válhat az önkormányzat épületének részleges korszerűsítése, például az önkormányzati épület 
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klímaberendezéssel való ellátottsága. Tudja azt, hogy megszorítások közepette születnek meg a 
költségvetések, a megfelelő munkavégzés végett szükségessé válhat az ilyen jellegű fejlesztés is.  
 
Fodor István alpolgármester elmondja, hogy a megfelelő munkakörülmények a település 
lakosságának érdekeit szolgálják. Ebből adandóan a számítástechnikai fejlesztés indokolt volt a 
tavalyi évben, és a 2016. évi korszerűsítést is a lehetőségekhez mérten támogatni szükséges. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadását, valamint a Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata költségvetése elfogadásának elhalasztását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2016. (II.11.)                     H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő testülete az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület Veszprémvarsány Község Önkormányzata költségvetését jelen testületi ülés 
keretében nem fogadja el, a költségvetés elfogadását elhalasztja II. fordulós tárgyalás alkalmára. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
3.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 

Veszprémvarsány, Sikátor és Bakonypéterd Önkormányzatok Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosításáról; 
Előadó: Németh Csaba polgármester;  

     Németh Csaba polgármester elmondta, hogy kidolgozásra került a Veszprémvarsány, Sikátor és 
Bakonypéterd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása Társulási megállapodásának 
módosítása és ebből adandóan az egységes szerkezetű megállapodás is, abból az indíttatásból, hogy 
Lázi település csatlakozni kíván a társuláshoz, a megállapodás tervezeteket a képviselők írásos 
előterjesztés során megkapták. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés 
elfogadását. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2016. (II.11.)   H A T Á R O Z A T  
 1) Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét 
képező - Veszprémvarsány, Sikátor és Bakonypéterd Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosítását elfogadja.  
 
2) Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelően az 
egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.  
 
3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok, valamint a társulási 
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az társulási megállapodás ellenjegyzésére. A képviselő-
testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kapcsolódó teendők ellátásáról és a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáról gondoskodjon. Továbbá 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb 
szükséges nyilatkozatok kiadására. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 
4. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Kirmer 

Béla Ravazdi lakos telekvásárlása kapcsán; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy Kirmer Béla és Kirmerné Rácz Ágnes 9091 Ravazd, 

Paphegy u. 5. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be a Veszprémvarsány településen, az Domb 
utcában lévő 542/33 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására. A telek maga nem közművesített, így 
annak anyagi terhei a vásárlóra hárulnak, ezért a helyben szokásos értékesítési árnál olcsóbban, 
300.000.- Ft + Áfa-ért javasolja értékesíteni. 
 
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: 
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11/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T 
 Veszprémvarsány Község Önkormányzat képviselő testülete aszerint dönt, hogy a Veszprémvarsány 
településen lévő 542/33 helyrajzi számú ingatlant, mely természetben a 8438 Veszprémvarsány, 
Domb utcában található, Kirmer Béla és Kirmerné Rácz Ágnes 9091 Ravazd, Paphegy u. 5. szám 
alatti lakosok kérelmének helyt adva értékesíti családi ház építése céljából. 
 
A visszterhes vagyonátruházás a Veszprémvarsány Község Önkormányzat képviselő testületének 
4/2013. (III. 28.) számú az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete alapján „forgalomképes vagyontárgyak 
közt szerepel” vagyis értékesíthető. 
 
A visszterhes vagyonátruházás ellenértékét a képviselő testület 300.000,- Ft. + Áfa-ban vagyis 
381.000,- Ft azaz háromszáznyolcvanegyezer forintban állapítja meg. 
 
Az 542/33. hrsz.-ú ingatlanhoz tartozó beépítési kötelezettséget a Képviselő-testület öt évben 
határozza meg, mely kérelem esetén egyszer meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a beépítési 
kötelezettségének nem tesz eleget a kérelmező határidőn belül, illetve hosszabbításra sem nyújt be 
kérelmet az ingatlant az eredeti nettó áron Veszprémvarsány Község Önkormányzata visszavásárolja. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy Kirmer Béla és Kirmerné Rácz Ágnes 
9091 Ravazd, Paphegy u. 5. szám alatti lakosokat értesítse a döntésről, valamint a fentebb megjelölt 
helyrajzi számú ingatlan értékesítése kapcsán az ügyben eljárjon, az adás-vételi szerződést írja alá.  
 
Felelős:  Németh Csaba polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
5. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Slánicz 

Ervin és Slánicz Ervinné Lázi lakosok telekvásárlása kapcsán; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy írásos előterjesztés során a képviselők megkapták a 

fent nevezett ügyfelek kérelmét. A 82/4. hrsz.-ú ingatlan nem értékesíthető a rendezési terv alapján. 
 
Fodor István alpolgármester, elmondta, hogy az adott telek egy út határát képezni, mely út bejáratot 
jelent az ott lakó 3-4 család számára, ebből adandóan a későbbi esetleges útépítés során ha eladásra 
kerülne a telek akkor ki kellene sajátítani, ezért nem célszerű értékesíteni. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta, hogy a 82/4. hrsz.-ú telek ne kerüljön értékesítésre 
sem bérbeadásra. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T 
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 Veszprémvarsány Község Önkormányzat képviselő testülete aszerint dönt, hogy a 8438 
Veszprémvarsány 82/4. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására illetve bérbeadására beadott Slánicz Ervin és 
Slánicz Ervinné Lázi lakosok kérelmét nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület a 8438 Veszprémvarsány 82/4. hrsz.-ú ingatlant a helyi építési szabályzat 
alapján nem értékesítheti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről. 
 
Felelős:  Németh Csaba polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

6. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 
Veszprémvarsány Község Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról; 
Előadó: Németh Csaba polgármester;  
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a korábbi Képviselő-testületi ülésen a testület 

megbízta Buza Veronikát, hogy készítse el Veszprémvarsány Község Közbeszerzési szabályzatát. A 
szabályzat elkészült, melyet a képviselő testület írásos előterjesztés során megismerhetett. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta a jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzat 
előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T 

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szabályzat készítőjét Buza Veronikát (9022 
Győr, Tarcsay Vilmos út 24.) tájékoztassa a döntésről. 
 
Felelős:  Németh Csaba polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

 
7.  Egyéb ügyek; 

Előadó: Németh Csaba polgármester; 



12 
 

 
7.1.    Tornaszoba; 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a Veszprémvarsány Kossuth Lajos u. 21. szám alatt 
építendő Tornaszoba a 2016. évben megvalósulásra kell, hogy kerüljön. A tervezési-építési 
munkálatok során szükségessé válnak a kivitelezési munkálatok műszaki ellenőrzése, valamint az 
épület kiegészítő építészeti kiviteli, komplett gépészeti és villamos kiviteli terv dokumentáció 
elkészítése. A képviselők írásos előterjesztés során megkaphatták a dokumentációk elkészítésére 
vonatkozó árajánlatokat. Javasolja Csizmadia és társai Kft. árajánlatának elfogadását, mivel már több 
alkalommal működött együtt az említett Kft. az Önkormányzattal.  
 
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: 
 
 
14/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T  
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a kivitelezési 
munkálatok műszaki ellenőrzésére 480.000,- Ft. + áfa ellentételezésű árajánlatát az előterjesztés 
szerinti tartalommal a Csizmadia és társai Kft. részéről (8500 Pápa Negyedik út 62/b. adószám: 
12977581-2-19) elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az épület kiegészítő építészeti kiviteli, komplett gépészeti és villamos kiviteli 
terv dokumentáció elkészítésére vonatkozó 750.000,- Ft + áfa ellentételezésű árajánlatát az 
előterjesztés szerinti tartalommal a Csizmadia és társai Kft. részéről (8500 Pápa Negyedik út 62/b. 
adószám: 12977581-2-19) elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintettet tájékoztassa a döntésről. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
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15/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T  
A Képviselő-testület az épület villamos kiviteli terv dokumentáció elkészítésére vonatkozó 280.000,- 
Ft + áfa ellentételezésű árajánlatát az előterjesztés szerinti tartalommal a Kiss és társai Kft. részéről 
(8448 Ajka, Pipacs út 4. adószám: 12842946-2-19) nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintettet tájékoztassa a döntésről. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
                                                       

 
7.2.  Németh Csaba polgármester szabadság tervezetének megvitatása; 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester elmondja, hogy a főállású polgármestereknek szabadság tervezetet 
kell készíteniük, melyről a Képviselő-testület írásos előterjesztést kapott. 
                                                                                                                  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 HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
16/2016. (II.11.)     H A T Á R O Z A T   
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozta: 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) 
bekezdéseiben foglaltak alapján Németh Csaba főállású polgármester 2016. évi (39 nap) szabadsága 
igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően 
jóváhagyja.  
 
Határidő: esedékességkor       
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
7.3.      Telefon; 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy jelenleg 6 darab 
mobiltelefon áll rendelkezésre az Önkormányzati flottában. Javasolja, hogy ez a telefon mennyiség 
megtartásra kerüljön. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
17/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T  
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg a mobiltelefon szükségletet az 
Önkormányzati flotta vonatkozásában: 
1 db önkormányzat igazgatás, 
1 db önkormányzat polgármester, 
1 db konyha, élelmezés vezető, 
1 db közalkalmazott védőnő, 
1 db tűzoltó egyesület, 
1 db iskola intézménye számára.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: azonnal       
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
7.4.    Étkeztetés; 
          Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az étkeztetés kapcsán, az általános iskolába a 
környező településekről bejáró gyermekek után Önkormányzatunk a gyermekek étkeztetéséhez 
hozzájárulást nem kért az eddigiekben és a jövőben sem lenne célszerű, ezért azt javasolja, hogy ezt 
a testület határozatban erősítse meg. 
 
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 HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T 
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az étkeztetés vonatkozásában a Veszprémvarsányi általános iskolába a környező 
településekről bejáró gyermekek után a gyermekek étkeztetéséhez való hozzájárulást nem állapít 
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meg. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintett települések polgármestereit 
tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: azonnal       
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
7.5.    Illetmény rendelet; 
          Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a korábbiakban megalkotásra került e rendelet, 
azonban az írásos előterjesztés szerint módosítani szükséges technikai okokból. 
 
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 a: 
 
 
3/2016. (III.10.)        önkormányzati rendeletét 
  
Veszprémvarsány Község Önkormányzata képviselő testülete elfogadja az előterjesztésben 
elhangzottakat és megalkotja a 3/2016. (III.10.) számú az 1/2016. (I.25.) számú Az Écsi Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló módosító 
önkormányzati rendeletét.  
                                                        Határidő: 2016. március 10. 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
7.6.    Szőlő utca „y” kereszteződés; 
          Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Veszprémvarsány Szőlő 
utcai Y kereszteződés ügyében a forgalmi rend megoldására esetlegesen forgalmi táblák, vagy tükör 
kihelyezésére lenne szükség. 
 
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 HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T 
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozta: 
 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy keresse meg az Alfa-Girod Forgalomtechnikai 
Kft.-t (9028 Győr, Fehérvári út 75.) hogy készítsen egy felmérést a 8438 Veszprémvarsány Y 
kereszteződés biztonságtechnikai kockázat megoldása kapcsán. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nevezett Y kereszteződés kapcsán a szükséges 
forgalmi táblákat, tükröt 100.000,- Ft. érték határig megrendelje. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
7.7.    Fecskeház kérelem – Sebestyén Erika; 
          Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy Sebestyén Erika és Kutenics Balázs írásos kérelmet 
nyújtott be a Fecskeház 2. számú lakásának bérlete ügyében. Kizáró okot nem lát, ha teljesítik az 
előírt feltételeket, a lakás kiadható részükre. Várólistán nem szerepel senki. 

 Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről 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: 
 
20/2016. (II.11.)           H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő testülete                  

az alábbi döntést hozta:  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                                     
a Veszprémvarsány Község Önkormányzat tulajdonában lévő                                                      
Fecskeházban található 2. számú lakás bérletére vonatkozó                                                      
pályázatot elfogadja, támogatja. Az új bérlők Sebestyén Erika 
(8438 Veszprémvarsány, Rákóczi Ferenc utca 66.) és Kutenics 
Balázs (2898 Kocs, Kossuth Lajos utca 121.) 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
kérelmezőket  (Sebestyén Erika 8438 Veszprémvarsány, Rákóczi 
Ferenc utca 66. és Kutenics Balázs 2898 Kocs, Kossuth Lajos utca 
121.)) a pályázat elbírálásáról értesítse. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester            
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Határidő: február 29.  
 

 
7.8.    Szpevár Ákos Géza telekvásárlás kérelme; 
          Előadó: Németh Csaba polgármester;  
 
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy Szpevár Ákos Géza 9022 Győr Lukács Sándor utca 
21. 2/10. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Veszprémvarsány településen, az Domb utcában 
lévő 542/21 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására. A telket 400.000.- Ft + Áfa-ért javasolja 
értékesíteni. 
 
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: 
 
 
21/2016. (II.11.)                    H A T Á R O Z A T 
 Veszprémvarsány Község Önkormányzat képviselő testülete aszerint dönt, hogy a Veszprémvarsány 
településen lévő 542/21 helyrajzi számú ingatlant, mely természetben a 8438 Veszprémvarsány, 
Domb utcában található,  Szpevár Ákos Géza 9022 Győr Lukács Sándor utca 21. 2/10. szám alatti 
lakos kérelmének helyt adva értékesíti családi ház építése céljából. 
 
A visszterhes vagyonátruházás a Veszprémvarsány Község Önkormányzat képviselő testületének 
4/2013. (III. 28.) számú az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete alapján „forgalomképes vagyontárgyak 
közt szerepel” vagyis értékesíthető. 
 
A visszterhes vagyonátruházás ellenértékét a képviselő testület 400.000,- Ft. + Áfa-ban vagyis 
508.000,- Ft azaz ötszáznyolcezer forintban állapítja meg. 
 
Az 542/21. hrsz.-ú ingatlanhoz tartozó beépítési kötelezettséget a Képviselő-testület öt évben 
határozza meg, mely kérelem esetén egyszer meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a beépítési 
kötelezettségének nem tesz eleget a kérelmező határidőn belül, illetve hosszabbításra sem nyújt be 
kérelmet az ingatlant az eredeti nettó áron Veszprémvarsány Község Önkormányzata visszavásárolja. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy Szpevár Ákos Géza 9022 Győr Lukács 
Sándor utca 21. 2/10. szám alatti lakost értesítse a döntésről, valamint a fentebb megjelölt helyrajzi 
számú ingatlan értékesítése kapcsán az ügyben eljárjon, az adás-vételi szerződést írja alá.  
 
 
Felelős:  Németh Csaba polgármester 
Határidő:  azonnal 
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 Németh Csaba polgármester több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők és 
a meghívottak részvételét. Az ülést 21,00 órakor bezárta.  

 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 
 

Németh Csaba      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
polgármester       jegyző    


