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Jegyzőkönyv 
 
 

 
 

7/2013.  
 

Készült 2013. október 28-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos 
helységében megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  
  Ferenczi Róbert képviselő 
  Járóka János képviselő 
  Mészáros Ottó  képviselő 

Polcsik Emilné  képviselő 
Szakács Péter képviselő 
 

  Dr. Németh Balázs jegyző 
   
   

E X P O Z É 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 
megválasztott képviselők – Guth József képviselő kivételével - mind jelen vannak, az 
ülés határozatképes – a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van - azt megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szakács Péter és Polcsik Emilné képviselőket, 
jegyzőkönyvvezetésre pedig Dr. Németh Balázs jegyzőt kérte fel, melyet a testület 
elfogad. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

  
 1.) Ajándékozási szerződés kötése a Pázmándfalu 023/2 hrsz.-ú ingatlan 
      tárgyában 
      Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 2.) Döntés az MLSZ-által „Kispályás labdarúgó pályaépítési” pályázat tárgyában   

      Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző  
  

 3.) Pázmándfalu új, szociális rendeletének elfogadása 
      Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 4.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
          Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

A napirendi pontokat, a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítők személyét a Képviselő-
Testület tagjai egyhangúan elfogadták. 
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A napirendi pontot a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítő személyét a képviselő-testület 
tagjai egyhangúan elfogadták. 
 

Napirend: 
 
1.)Ajándékozási szerződés kötése a Pázmándfalu 023/2 hrsz.-ú ingatlan      
tárgyában 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs Jegyző:  A Pázmándfalu területén zajló „Vízbázis-monitoring pályázat” a 
végső elszámolási fázisához közeledik, már csak az elszámolás van hátra. A Pannon-Víz Zrt. 
2013.  szeptember 5-én kelt levelében felhívta a figyelmünket arra, hogy a Pázmándfalu 023/2 
hrsz.-ú ingatlan. –melyen található egy monitoring és vízbázis-kút – magántulajdonban van, 
azonban 123/1997 (VII.18.) Korm. Rendelet 11. § (2) bekezdés d) pontja alapján d) közcélú 
vizilétesítmények esetén az övezetet magába foglaló földrészletnek - az építmény 
tulajdonjogától függetlenül - állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni. A belső 
védőövezetet be kell keríteni és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen  
őrzéssel is gondoskodni kell. A fenti jogszabályi kötelezettség érdekében felvettük a kapcsolatot 
a fenti ingatlan tulajdonosaival, Bagó Péterrel (sz. név: Bagó Péter, szül. hely, idő: Győr, 1968. 
július 5. 9086 Töltéstava, Széchenyi u. 10. sz. alatti lakos) és Bagó Péternével (sz. név: Takács 
Kornélia, szül. hely, idő: Győr, 1972. április 17.), hogy az Önkormányzat szeretné megosztani a 
fenti ingatlanukat oly módon, hogy a Pázmándfalu, 023/2 hrsz.-ú telken található kút és 
lekerített területe az Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerülne. A telekmegosztás a 
telekhatárig tartana, a megosztás érdekében szükséges lenne egy változási vázrajz elkészítése és 
egy tulajdonátszállást eredményező kötelem aláírása. A tulajdonosok nagylelkűen 
térítésmentesen adják át az Önkormányzat részére a fenti területet, az Önkormányzat pedig 
vállal minden nemű ügyvédi és földhivatali eljárási díjat. A telket muszáj önkormányzati 
tulajdonban elhelyezni. A megosztás révén az Önkormányzat tulajdonába 200 m2 kerülne. A 
pályázat határideje miatt 2013. november 30-ig a telekmegosztást végre kell hajtania az 
Önkormányzatnak. 

 
Ezek után a jegyző kéri a Testület hozzászólását 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

           41/2013. (X.28.) sz. Képviselő-Testületi határozat 
  
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő 
Testülete telekmegosztással vegyes ajándékozási 
szerződést Bagó Péter és Bagó Péternével a 
Pázmándfalu, 023/2 hrsz.-ú ingatlan megosztása 
tárgyában az előterjesztésben leírtak alapján. A 
Testület felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv 
polgármestert a megállapodás aláírására, valamint 
megbízza Dr. Flórián Tamás ügyvédet (9022 Győr, 
Teleki út 17.) a megállapodás elkészítésére és a 
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földhivatali bejegyzéssel kapcsolatos teendők 
intézésére.  
 

  Határidő: 2013. november 30. 
   
  Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

2.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 
beszámolójának és a 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
2.)/A. Dr. Németh Balázs  jegyző: Az Önkormányzat köteles határozatot hozni a 2013. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolójáról, azonban jelen pillanatban a pályázati 
feladatok, a szociális tűzifa, és a téli közmunka programhoz kapcsolód feladatok kapcsán az 
előirányzatok állását készítették el a pénzügyeseink, melyet a Testület előre készhez kapott. 
 
A pénzkészlet állása 2013. szeptember 30-án: 20 839 e Ft, amely összeg azóta csökkent  a 
Sportöltöző építése miatt. A foglalkoztatási létszám: 23 fő, melyben az óvodai társulás 11 fővel 
(6 óvónő, 3 dajka, 1 ped.asszisztens, és 1 gyesen lévő óvónő) és a Közös Önkormányzati 
Hivatal 7 fővel is beletartozik. Rendkívüli előirányzat túllépés, és óriási kiadással járó vis maior 
esemény nem történt.  
 

Ezek után a jegyző kéri a Testület hozzászólását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
    42/2013. (X.28.) sz. Képviselő-Testületi határozat 
 
  Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete 
  Pázmándfalu Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
  háromnegyed éves beszámolóját az előterjesztésben megismert 
  tartalommal elfogadta. (Lsd. 1. sz. melléklet) 

  Határid ő: 2013. október 31. 
  Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

2/B. A 2014. évi költségvetés koncepciójának elfogadása 
 

Dr. Németh Balázs jegyző: Az Önkormányzat által kötelezően készítendő 2014. évi 
költségvetési koncepció jogszabályi előírásait az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint 
tartalmazza: „(1) A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) 
által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 
október 31-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.”  
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Az előzetes írásbeli anyagot kiküldtük a Testület tagjai számára a 368/2011. Korm 
rendelet (Ávr) költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok 
véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további 
munkálatairól. Jelen esetünkben nincs pénzügyi bizottság az Önkormányzat területén, 
ezért a Képviselő-Testületnek kell megtárgyalni a koncepciót.  
 
Ezek után a jegyző ismerteti a koncepció fő elemeit, majd kéri a Testület hozzászólását. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Adóemelést nem tervezünk, a járdaépítésre, 
valamint a legrosszabb állapotú utunk felújítására célszerű lesz pénzt fordítani, ha 
lehetőségeink engedik és az utófinanszírozott pályázati támogatások úgy érkeznek 
vissza.”  
  
Járóka János képviselő: „Lehetőleg a szociális támogatások önkéntes fajtáit a jövőben 
próbáljuk szinten tartani.” 
 

További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
    43/2013. (X.28.) sz. Képviselő-Testületi határozat 
 
  Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete 
  Pázmándfalu Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének  
  koncepcióját az előterjesztésben megismert tartalommal elfogadta. 
  (Lsd. 1. sz. melléklet) 

  Határid ő: 2013. október 31. 
  Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester. 
 

3.) Pázmándfalu Község új szociális rendeletének elfogadása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: Jogszabály változások okán célszerű lenne a régi, 2012-ben 
elfogadott szociális rendeletünket hatályon kívül helyezni és helyette új szociális 
rendeletet alkotni. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. tv. módosította az 1993. évi III.  
Szociális tv. 45. §-át. Az új – 2014. január elsejétől hatályba lévő Szoctv. alapján a 
jelenleg adható rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény, az átmeneti segély és a 
temetési segély ebben a formában megszűnik és a 3 ellátást felváltja az egységes 
önkormányzati segély, amely mögött az átláthatóságot, transzparenciát növelő 
kormányzati szándék húzódik. A tv lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a 
rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújtson. Önkormányzati 
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segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, az önkormányzati segély adható 
eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.  
Az új önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni 
vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, 
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos 
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.   
A tv. módosítás újítása, hogy önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál 
figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat 
rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál, tehát a tv. mostantól nem tesz jövedelem 
különbséget az egyedülálló és a családos között. További újítás, hogy az önkormányzati 
segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását 
követő 15 napon belül kell dönteni, emiatt célszerű lenne az Önkormányzati segély 
elbírálását a Jegyzőre átruházni, hogy ő hozhassa meg a döntéseket, így nem kell 
minden esetben testületi ülést tartani. 
 
Ezek után a jegyző ismerteti a rendelet szövegét, majd kérte a Képviselő-Testület 
hozzászólását.  
 
Kérdés nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 
megalkotta és elfogadta a Pázmándfalu  Község Önkormányzata Képviselô-
testületének 7/2013. (XI.11) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi 
szabályairól. A fenti rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, a hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti az 5/2012. (V.01.)-es rendelet és azok módosításai. 
  
  

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
4./A) Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és 
Intézmény Alapító Okirata módosításának elfogadása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A korábban meghozott, 29/2013. (VIII.12.) sz. Képviselő 
Testületi határozat tárgya kapcsán meg kell hozni egy hasonló tárgyú határozatot, 
melyben a PTKT Alapító Okiratát kell elfogadnia a Testületnek, amiben újra a tagság 
váltás került jóváhagyásra.  
 
Ezek után a jegyző kéri a Testület hozzászólását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – minősített többséggel - az alábbi határozatot hozta: 
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    44/2013. (X.28.) sz. Képviselő-Testületi határozat 
 
  Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete a  
  Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 
  és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását a jegyzőkönyv 
  mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. A 
  Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás társulási   
  megállapodásának módosításával - az egyes szolgáltatások ellátási 
  területének változásával - egyetért.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-
 testület döntéséről értesítse a Pannonhalma Többcélú Kistérségi 
 Társulás Tanácsát, illetve az elnökét. 
 
 Határidő: 2013. november 8. 
 Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
4./B) A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okirata módosításának elfogadása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsa 2013. augusztus 27-én tartott ülésén tárgyalta és elfogadta a Társulás 
Alapító Okiratának módosítását. Az NK 13940211 körlevélben kérik a Társulást alakító 
önkormányzatokat az Alapító Okirat Módosításának elfogadására. A módosítás az új 
hulladéktörvény – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv - hatályba lépése és a 
benne foglalt jogszabályváltozások miatt vált szükségessé. Az Alapító Okirat 21 
pontban módosult, a legrelevánsabb módosítást a 7. pont tartalmazza, mely beszedési 
megbízást ad a Társulási Tanácsnak a Társulási tagdíjat nem fizető önkormányzatokkal 
szemben. A beszedési megbízás alkalmazásához Társulási Tanácsi döntés szükséges.   
 
Ezek után a jegyző felolvassa a fenti körlevélben foglalt Alapító Okirat módosítását és 
kéri a Testület hozzászólását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – minősített többséggel - az alábbi határozatot hozta: 
 
    45/2013. (X.28.) sz. Képviselő-Testületi határozat 
 
  I. ) Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete  
  a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
  Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltaknak 
  megfelelően elfogadja. 

 II.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Alapító   
 Okirat módosításának elfogadásáról a Győri Nagytérségi   



 Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő Testület 2013. október 28-ai nyílt üléséről 

 
 

 Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a határozat   
 megküldésével értesítse. 
 
 III.) Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete 
 felhatalmazza a polgármestert a 3. számú mellékletben foglalt és 
 átvezetett, módosításokat tartalmazó Alapító Okirat elfogadására. 
 
 IV.)  Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete 
 felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező  
 „Felhatalmazó levél” aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács    
 részére ez a dokumentum akkor kerül majd megküldésre, amikor a  
 Társulási Tanács az Önkormányzat fizetési kötelezettségének 
 elmulasztása miatt az Önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához 
 beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatát az 
 Önkormányzat részére megküldte. 
 
 Határidő: Azonnal 
 Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
4/C) Pázmándfalu Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi tervének 
elfogadása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 

 
Dr. Németh Balázs jegyző: előterjeszti, hogy a jogszabályi környezet megváltozása 
okán szükséges volt elkészítetni Pázmándfalu Község Új Esélyegyenlőségi tervét, mivel 
Eu-s pályázati, valamint költésvetési pénzekhez csak olyan Önkormányzat juthat hozzá, 
mely rendelkezik Esélyegyenlőségi Tervvel, a korábban megalkotott terv nem minden 
ponton felelt meg a TÜRR ISTVÁN kutatóintézet előírásainak. A Terv koncepciója 
elkészült, kifüggesztésre került az Önkormányzat hirdetőtáblájára a társadalmi szféra 
véleményezése kapcsán, a beérkezett véleményeket a Terv elkészítésével megbízott 
esélyegyenlőségi szakértő beépítette a koncepcióba. A 2003. évi CXXV. törvény IV. 
fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, amelynek célja, hogy 
az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse 
egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az 
önkormányzatok és ezek intézményei, civil szervezetek és magánszemélyek feladata. 
Célunk, hogy Pázmándfalu Község olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja 
a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai 
alapján, ahol mindenlakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint 
biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott 
szolgáltatásokhoz. A Program kiemelt figyelmet fordít. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjairól szóló Kormányrendelet alapján elsődlegesen 
védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a nők, a romák és a 
fogyatékkal élők helyzetére. 
 
A Program egyes, a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárását, valamint 

esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, különösen: 

� Az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, 

megszüntetése; 
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� A közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása; 

� Munkaerőpiaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítása; 

� A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, 

foglalkoztatási esélyeik javítása; 

� Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, 

és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

� A hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a 

döntéshozatalban, ill. a közügyek irányításában. 

A Program az egyéb, esélyegyenlőség biztosítását célzó dokumentumokkal (Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv) összhangban készült. 

Megalkotása során figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a hazai és 

európai uniós ajánlásokat. Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a 

rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze Pázmándfalu Község 

problémáit, lehetőségeit, és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az elemzés öt területre 

fókuszál: lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, szociális- és 

közszolgáltatások. Kiemelt célcsoportok a már korábban említett a nők és a 

fogyatékkal élők, ezen felül a gyermekek és az idősek is az elemzés tárgyát képzik. 

Pázmándfalu Község területén kb 100 fő roma nemzetiségű személy él, a terv 

megalkotása során a pozitív diszkriminációt is érvényesítettünk. 

 

Ezek után a jegyző ismerteti a Tervet, majd kéri a Testület hozzászólását. 
 
Kérdés nem hangzott el, a Testület örömét fejezi ki, hogy a Terv elkészült és bízik a 
benne foglalt célok elérésében.   
  
További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

           46/2013. (X.28.) sz. Képviselő-Testületi határozat 
 
Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő 
Testülete Pázmándfalu Község Esélyegyenlőségi Tervét 
a megismert tartalommal elfogadta.  

   
  Határid ő: Azonnal 
  Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
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4/D) A szociális célú tűzifa juttatásáról  szóló 6/2013. (X.14.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A korábban elfogadott, 6/2013. (X.14.) önkormányzati 
rendelet a szociális tűzifa juttatásáról szóló rendeletet 2 ponton módosítani szükséges, 
az egyik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűeket is előnyben kell részesíteni 
továbbá, hogy azon személyek számára, akik jogtalanul használják fel a támogatást, a 
velük szemben alkalmazott szankció leírását pontosítani kell és összhangba kell hozni a 
felhatalmazást biztosító jogszabályokkal. Ezek után a jegyző felolvassa a Rendelet 
tervezet egy oldalas szövegét, majd kéri a Testület hozzászólását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta a 8/2013. (XI.06.) 
önkormányzati rendeletét  a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 6/2013. (X.14.) 
önkormányzati rendelete módosításáról. 

 
Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20 
óra 39 perckor berekesztette. 
 

 
k.m.f. 

 
 

 Nagy Imre Gusztáv           Dr. Németh Balázs 
 polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 Polcsik Emilné Mészáros Ottó 
 jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


