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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én 
17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Ülés helye: Könyvtár (Hegymagas, József A. u. 11.) 
 
Jelen vannak: 
 

Tóth János Zoltán polgármester 
Gyurka Miklósné alpolgármester 
Kiss Józsefné képviselő 
Kozma Bognár László képviselő 
Varga József képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 

Lutár Mária jegyző 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt a 
testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést 
megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül. Javaslom a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalását. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása 

2. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 
3. Víziközmű-vagyon vagyonértékelés elvégzésének elhalasztása és a Bakonykarszt Zrt. 

részére e tárgyban adott meghatalmazás visszavonása 
4. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása 
5. A könyvtár kezelői, program szervezői feladatok ellátásának módosítása 
6. Vegyes ügyek 
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1. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A szociális tűzifaigénylés megtörtént. Van-e az anyaggal 
kapcsolatos kérdés, észrevétel? 
 
Kiss Józsefné képviselő: A 22 m3-re, amire pályáztunk, azt meg is kapjuk? 
 
Lutár Mária jegyző: A 25 m3 alatti igényeket teljes mértékben kielégítik. 
 
Kiss Józsefné képviselő: És az tudható körülbelül hányan vannak, akik ha benyújtják, a 
kérelmet meg kell állapítani a támogatást? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Úgy, mint tavaly. Tavaly 7 volt, ha jól emlékszem. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Tavaly 60 ezer Ft-ban állapítottuk meg a jövedelemhatárt. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Maradjon, a 60 vagy inkább emeljük fel 65-re. Én 
javasolnám a 65 ezret. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Tavaly is az volt a probléma, hogy aki egyedül él és 
szerettünk volna adni, az összeghatár miatt nem tudtunk, mert meghaladta. Legtöbb egyedül 
élő özvegynek is 60 ezer Ft-nál több a nyugdíja, mert a saját jogán, plusz az özvegyi az 
megközelíti a minimum a 70 ezer Ft körüli összeget. És olyan egyedülálló személyeknek, akik 
tényleg rászorulnak, nem tudunk adni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Akkor mit javasolsz? Maradjon a tavalyi 60. Aki a 60 ezer 
Ft-tal egyetért - most csak erről van szó - az egyedül élők esetében kézfelemeléssel jelezze. 
Egyhangú igen.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
73/2015.(X.21.) Kt. 

H a t á r o z a t o t 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet tervezet 1. § (3) bekezdésében meghatározott 
jövedelemhatárt egyedül élő esetében 60.000 Ft összegben 
határozza meg.  
Megbízza a jegyzőt, hogy módosítást a rendelet tervezeten 
vezesse át. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Felteszem szavazásra, hogy ki szavaz igennel, hogy 
módosítással elfogadja a szociális tűzifa rendeletet. Egyhangú igen. 
 
 



 3

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
10/2015. (XI. 2.) 

r e n d e l e t e t  
 
a szociális tűzifa juttatás szabályairól 

 
 
2. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nincs hozzáfűznivalóm, csak annyi, hogy azt a rendeletet, 
ami lejárt vagy idejét múlt, hatályon kívül kell helyezni. Javaslom, hogy ezzel értsünk egyet. 
Ha valakinek van észrevétele, akkor tegye meg. 
 
Aki egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadta a testület. Köszönöm 
szépen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
11/2015. (XI. 2.)  

r e n d e l e t e t 
 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
 
3. Víziközmű-vagyon vagyonértékelés elvégzésének elhalasztása és a Bakonykarszt Zrt. 
részére e tárgyban adott meghatalmazás visszavonása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Veszprém város kivonulása, a megbízás visszavonása 
miatt, nem sikerült ezt a vagyonfelmérést elvégezni. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy a 
határozati javaslattal értsünk egyet, végső határidőig húzzuk el és egy átfogó vagyonértékelést 
akkor végezzünk el, vagyis határozati javaslatot javasolom elfogadni. 
Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. 
Egységes. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
74/2015. (X.21.) Kt. 

H a t á r o z a t o t 
 
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a Hegymagas, 
Raposka szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-
rendszer egységes elvek alapján történő vagyonértékelésére 
vonatkozó 26/2015. (II. 27.) Kt. és 27/2015. (II. 27.) Kt. 
határozatát visszavonja. 
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2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 
Ellátásért Felelős, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti vagyonértékelést 
elhalasztja és az új véghatáridőhöz igazodóan új egységes 
közbeszerzési eljárást kíván indítani. 
Határidő: 1. pont esetében azonnal 

    2. pont esetében 2019. december 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
4. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A jogszabály változása miatt itt kötelezően változtatni 
kell. Tehát az nem lehet, hogy egy közös hivatal önkormányzatai két helyen oldják meg ezt a 
feladatot, mindenképpen egy helyen kell megoldani, ezért van itt a javaslat. Az a javaslat, 
hogy a tapolcaiakhoz integrálódjunk be. Jogszabály szerint, közös hivatalhoz tartozó 
településeknek a feladatellátását, ugyanazon formában kell megoldani, gondoskodni, tehát ez 
a lényege. Ezért a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás keretében kívánjuk ezt 
megoldani. Az Együtt Egymásért megszűnne, beolvadna ebbe a Tapolca… 
 
Lutár Mária jegyző: Nem szűnik meg, marad továbbra is, Zalahaláp oda fog csatlakozni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Akkor csak számunkra szűnik meg. 
 
Lutár Mária jegyző: A házi gondozást és az étkeztetést továbbra is az Együtt Egymásért 
keretében látja el az önkormányzat, a jogszabály módosítás jelenleg a család- és a 
gyermekvédelmi feladatok ellátását érinti.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Nincs. 
 
Aki elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
Köszönöm szépen. Egyhangúlag a testület megszavazta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
75/2015.(X.21.) Kt. 

H a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
figyelemmel az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvénnyel 
módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 
136. § (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakra – felülvizsgálta az 
önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátási módját, 
szervezeti kereteit, és az e feladatok biztosítására kötött ellátási 
szerződéseket. A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak 
szerint dönt: 
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Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló, a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel módosított 
1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) és (1a) bekezdés a) pontjában 
foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó 
családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére 
vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás kertében, a társulás által fenntartott Balaton-felvidéki 
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 
Tapolca, Nyárfa u. 3.) keretében az önkormányzat és a társulás 
között létrejött ellátási szerződés alapján, társulás keretében 
kívánja ellátni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
5. A könyvtár kezelői, program szervezői feladatok ellátásának módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A könyvtáros más munkát talált, ezért közös 
megegyezéssel megszűntettük a munkaviszonyát. Javasolom, hogy a hivatalsegédi 
munkakört, a könyvtárosit illetve a művelődésszervezői munkaköröket vonjuk össze és ezt 
ezentúl egy személy lássa el. Gyakorlatilag erre tettünk javaslatot a napirendi pontban. Van-e 
észrevétel? 
 
Varga József képviselő: Kovács Pálné ezt vállalta? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Igen. 
 
Varga József képviselő: El tudja látni? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Természetesen, mint ahogy leírtuk az anyagban is, 
gyakorlatilag eddig is teljes mértékbe belesegített, sok mindent ő csinált. A könyvtár kötelező 
nyitva tartási ideje heti 6 óra. Tehát ezt is módosítanunk kell, ezt a vegyes ügyekben 
szeretném majd elmondani, illetve ott határoznánk meg. Heti 6 órában kell nyitva tartani, 
ebből 1 órának kell szombatra esni-e. Az eddigi nyitva tartási idő lényegesen le fog csökkenni 
a könyvtár esetében és ezt a Magdi minden további nélkül felvállalta. Nem az a lényeg, hogy 
a Magdi ott üljön 6 vagy 8 órán keresztül, hanem a két munkakört lássa el. Ebből a 
munkakörből kifolyólag be kell jönni szombaton, ha rendezvény van, be kell jönni vasárnap, 
ha rendezvény van. Bizonyos értelemben kötetlenné válik a munkaideje, tehát nem azt jelenti, 
hogy neki 8-tól 16.00 óráig valahol ott kell ülni, ez a rugalmasság is benne van az egész 
dologba. Nincs nagy ügyfélforgalom. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Mikortól valósul meg? 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Október 1-től. 
 
Varga József képviselő: Vagyis később tudta meg a képviselőtestület. Az emberektől kell 
megtudni, hogy mi történik a faluban. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Erről tudtatok, hogy szeretnénk ezt megvalósítani és azt is 
említettem nektek, hogy szeretném ezt házon belül megoldani. Vagy a Varga Józseffel vagy a 
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Kovács Pálnéval gondoltam. Előzetesen mindenkivel megbeszéltem. Hirtelen jött, felvetettem 
a könyvtárosnak és rá két napra szólt, hogy elmegy, talált állást. Vagy meghozzuk a döntést 
vagy nem. 
 
Lutár Mária jegyző: Átmenetileg valahogy meg kellett oldani. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Akkor lesz biztosan nyitva a hivatal, amikor nyitvatartási 
idő van. Ez nem azt jelenti, hogy máskor be lesz zárva. Ha dolga lesz, akkor elmegy. Magdi 
szívesen van ott, nemcsak akkor lesz ott, amikor nyitva tartás van. Amikor nyitva tartás van, 
ott kell lenni-e valakinek. Azt is meg tudjuk csinálni, ha más nincs, hogy valamelyik 
képviselőt kérjük fel, hogy legyen ott, ha véletlenül én se, Magdi se lesz. 
Hivatalosan semmi felé ügyintézés nincs, amit megkapunk, azt továbbítjuk a közös 
hivatalnak, tehát nálunk gyakorlatilag semmiféle ügyintézés nem lehet. Jogkörünk ilyen 
értelemben semmire nincsen. Magdi a könyvtárban is mindent el tud intézni, az Internet meg 
lett csináltatva, ugyanúgy tudja nézni a dolgait a könyvtárban és a hivatalban is.  
Aki az 5. napirendi pontot a leírtakkal, megbeszéltekkel együtt elfogadja, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
76/2015.(X.21.) Kt. 
  h a t á r o z a t o t  

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
megüresedett programszervező, könyvtári könyvkölcsönzés 
feladatellátásra létrehozott heti 20 órás álláshelyet nem tölti be. 
Egyetért azzal, hogy a hivatalsegéd munkaköri leírása 
kiegészüljön a községi programok szervezésével és a könyvtári 
könyvek kölcsönzésével kapcsolatos feladatok ellátásával.  
Megbízza a polgármestert, hogy a munkaköri leírás módosításáról 
gondoskodjon.  

 
 
6. Vegyes ügyek 
 
Falugondnoki szolgálat önkormányzati működtetésének előkészítése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Szeretném, ha a falugondnoki tevékenységet az 
önkormányzat hatáskörébe visszahoznánk. Nem egészséges, hogy azt a Vöröskereszt látja el. 
Arra szerettem volna kérni most hivatalos felhatalmazást, hogy ezt a folyamatot elindítsam. 
Ezt a szándékot jeleztem a Vöröskereszt Veszprém Megyei igazgatójának, aki rövidesen 
felhívott, hogy részükről nincs akadálya, hogy január 1-el a falugondnoki szolgálatot, az 
önkormányzat hatáskörébe hozzuk vissza. Varga József falugondnok személyével nekem 
semmi gondom nem volt. Sőt ha ő vállalja, szeretném, ha ő maradna. Ezzel kapcsolatban a 
véleményeket kérem. 
 
Kiss Józsefné képviselő: És az autó, az is ide kerülhetne? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az autót nem adják, az saját tulajdonuk. Én felvetettem, 
amennyiben eladják, megvesszük. Nem adják el. Lehet, hogy még ebben az évben megnyitják 
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újra a pályázatot, lehet pályázni, mert maradt pénz falugondnoki buszra. Jövőre már biztosan, 
de ha visszaveszik, mindenképpen járművet kell biztosítani. Én azt is megnéztem, hogy egy jó 
állapotban lévő, frissen levizsgázott buszt, tudnánk venni, 1.700.000 Ft-ért, olyan használt 
buszt, ami átmenetileg, ameddig újat nem vennénk, addig a feladatot ellátnánk vele. 
 
Varga József képviselő: Veszünk egy buszt, akkor megkapjuk a támogatást? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Igen. 
 
Varga József képviselő: Meg kell kérvényezni vagy automatikusan? 
 
Lutár Mária jegyző: Nem, pályázni kell. 
 
Varga József képviselő: És meg is kapjuk biztosan? 
 
Lutár Mária jegyző: Biztosat, azt nem lehet mondani. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Eddig megkapta a Vöröskereszt is, ebben az évben 2,5 
millió Ft-ot kapott. Elvileg meg kell, hogy kapjuk, a 2,5 millió Ft-ot támogatásként, ez azzal 
jár. 
 
Varga József képviselő: Nekem az a véleményem, ha tényleg kiírják, hogy várjuk meg azt, 
addig ne lépjünk. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ezt nem lehet megcsinálni Jóska, hogy nem lépünk. Vagy 
most lépünk vagy 1 év múlva lépünk. Csak akkor kapunk buszt, ha a falugondnoki 
tevékenységet mi végezzük, ha nem végezzük, nem kapunk. Január 1-től át kell hozni. Ha 
nem hozzuk át, nem kapunk. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Ha a Vöröskereszt látja el a feladatot továbbra is, akkor 
nem lehet pályázni. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Ha a pályázat feltétele a működési engedély, akkor ezt sürgősen be 
kell szerezni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ez komoly munkával jár. Ehhez a programot el kell 
készíteni, jóvá kell hagyatni. Interneten van egy séma, ami alapján el kell készíteni. Ha meg 
akarjuk lépni, akkor mindenképp január 1-el kell. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Mennyi pénzünk van? Meg szabad kérdezni? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kb. 5 millió Ft-unk van, de megy is el ebből meg kapunk 
is támogatást. Várható még egy nagy kiadás, vagy lesz kiadás vagy nem, vis maior témában, 
10%-os százalékos önrészt kell fizetnünk. 8 millió Ft-ot kértünk, de annyit nem kapunk. Erre 
lesz még egy nagyobb kiadásunk, meg ha úgy döntünk, hogy a falugondnoki szolgálatot 
önkormányzati hatáskörbe hozzuk, akkor mindenképp lesz egy kiadásunk. Átmenetileg meg 
kell oldani a buszkérdést. Ez 11 éves busz. Egyelőre jó állapotban van. 
 
Kiss Józsefné képviselő: 2,5 millió Ft, ebben benn van a munkabér, meg az autó költsége is. 
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Tóth János Zoltán polgármester: Igen, ennyi a támogatás összege, az esetleges többlet 
költséget az önkormányzat költségvetéséből kell fizetni.  
Javasolom, hogy a képviselő-testület bízzon meg azzal, hogy a január 1-jei átvételt készítsem 
elő, vagy a képviselő-testület döntsön úgy, hogy minden marad a régiben és a Vöröskereszt 
lássa el a falugondnoki feladatokat továbbra is. A kettő közül kell dönteni. 
Aki úgy gondolja, hogy a polgármestert megbízza a képviselő-testület azzal, hogy a 
falugondnoki tevékenység önkormányzaton belüli működését készítse elő, az kérem 
kézfelemeléssel szavazzon. Akkor egyhangúan a testület megszavazta. Köszönöm szépen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
77/2015.(X.21.) Kt. 

h a t á r o z a t o t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát, hogy 2016. január 1-től a falugondnoki szolgálatot 
önkormányzati működtetésbe átveszi. Amennyiben a 
működtetéshez biztosított állami támogatásra 2016. január 1. 
utáni időponttól jogosult az önkormányzat, az átvétel időpontja a 
jogosultság első napja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Könyvtár nyitva tartásának módosítása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Egyetértettünk azzal, hogy a könyvtárkezelő, 
programszervező és hivatalsegéd feladatkört összevonjuk és ezzel egyidejűleg, javaslatot 
teszek arra, hogy a könyvtár nyitva tartását a minimálisan kötelező nyitva tartási időre 
állapítsuk meg, ami azt jelenti, hogy heti 6 órában kell a könyvtárnak nyitva tartani. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: A nyitva tartás jelenleg hétfő 14-16-ig, szerda 13-16-ig, 
szombat 13.30-14.30-ig. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Amiben alapvetően döntenünk kell, hogy a nyitvatartási 
időt szűkítjük. Ugyanazok a feltételek, feladatok megmaradnának. Hosszabb nyitvatartási idő 
volt, de nagyon kevesen látogatták a könyvtárat. A két munkaköri leírást szeretném 
összefésülni, ezt meg fogjátok kapni, ha elkészül. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Nyitva tartás az ugye télre vonatkozik, mert nyáron ez…. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ha nyáron igény van rá, majd változatunk rajta. Egy 
hónapban egyszer kell egy szombati napon késői nyitva tartásnak lenni. 
Aki egyetért azzal, hogy a nyitva tartási időt szűkítsük, ebbe kellene állást foglalni, hogy a 
nyitvatartási időt a kötelező 6 órában határozzuk meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
szavazza meg. Köszönöm szépen. A testület egyhangúlag megszavazta. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
78/2015.(X.21.) Kt. 

h a t á r o z a t o t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
községi könyvtár nyitva tartási idejét heti 6 órában határozza 
meg az alábbiak szerint: 
 
Hétfő:   14.00 – 16.00 óra 
Szerda:  13.00 – 16.00 óra 
Szombat:  13.30 – 14.30 óra 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 
kormányhivatal honlappal kapcsolatban tett törvényességi észrevételére az anyagokat 
feltöltöttük, a jövőben folyamatosan gondoskodni fogunk a karbantartásról. Kérem, hogy a 
tájékoztatót a képviselő-testület vegye tudomásul. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. Egyhangú igen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
79/2015. (X. 21.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hegymagas község 
honlapjának hiányos adatai miatt tett VEB/004/1098/2015. 
számú törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére 
vonatkozóan a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.   
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az adatok 
folyamatos frissítéséről és tájékoztassa a kormányhivatalt a 
törvényességi felhívásban foglaltak teljesítéséről. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.50 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
       polgármester           jegyző 


