
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február hó 14. napján 

17.00 órakor az Önkormányzat Tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén  

 
Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint –  

 

3 fő települési képviselő: Bors János polgármester 

Károly Tamás képviselő 

    Vörös Kálmán képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Németh Tünde jegyző megbízásából Molnárné Dr. Papp Judit 

kirendeltség-vezető  

 

Távol maradt:   Sümegi Imre István alpolgármester 

    Dr. Török Gábor képviselő 

 

Bors János polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapítva a határozat-

képességet javaslatot tett a tárgyalandó napirendekre, melyet a Képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 

 

1/2013.(II.14.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 

1. Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben   

Előadó: Bors János polgármester 

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

3. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Bors János polgármester 

4. Ad-hoc bizottság létrehozása a polgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálatára 

Előadó: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető 

5. Könyvtárosi feladatok ellátásának megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

6. Gyermekrendezvények költségeinek támogatása 

Előadó: Bors János polgármester 

7. A DRV Zrt-vel kötendő megállapodás jóváhagyása az eszközhasználati díj csökkentésére, 

a DRV Zrt. megbízása a gördülő fejlesztési terv elkészítésére 

Előadó: Bors János polgármester 

8. Vegyes ügyek 

 

 Napirendek zárt ülésre: 
 

1. Szociális kérelem megtárgyalása 

 Előadó: Bors János polgármester 
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A napirendek tárgyalása előtt a Polgármester elmondta, hogy átruházott hatáskörben nem 

hozott határozatot,  zárt ülésre tartozó kérelmeket pedig nem tárgyalt a Testület. Majd pedig 

tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

 

 

1. Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben   

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztést annyival egészíteném ki, hogy az államháztartási törvény 29. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint: 

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a 

költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. 

§ (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 

szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét.” 

Aszófő Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nem volt és ilyen ügyletet 

nem is tervez. Ebből kifolyólag az adósságkonszolidáció sem érintette Önkormányzatunkat. 

Aki takarékosan, mindent megfontolva gazdálkodott, a megkapta „méltó jutalmát”. 

Így javaslom a határozat, tervezet szerinti meghozatalát. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

2/2013.(II.14.)Önk. határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

a) 2013. 35800 e Ft 

b) 2014. 20000 e Ft  

c) 2015. 20000 e Ft 

d) 2016. 20000 e Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

a) 2013. 0 

b) 2014. 0 

c) 2015. 0 

d) 2016. 0 

 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) 

bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 
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„Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 

egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.” 

 

Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Bors János polgármester 

 

 

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

A 2013-as esztendő költségvetési tervezetére vonatkozó előterjesztést annyival egészíteném 

ki, hogy sajnos most kellett rádöbbennünk arra, hogy mit is jelent a feladatfinanszírozás. Az 

önkormányzatoktól elkerülő feladatok költségét jóval meghaladó központi forráselvonás 

következtében sok település még a kötelező feladatok ellátására sem lesz képes. A 

feladatfinanszírozás bevezetésekor azt az ígéretet kaptuk, hogy lesz elég forrás a kötelező 

feladatok ellátására. Az elégtelen finanszírozás problémáját alapvetően az SZJA helyben 

maradó 8%-ának, a gépjárműadó 60%-ának elvonása és a jövedelemdifferenciálódás 

megszüntetése okozza, melyet a lakosság teherbíró képessége miatt nincs lehetőség helyi 

adókkal pótolni. A Polgármesteri Hivatal kényszerű megszüntetését követően a Közös Hivatal 

létszámának elégtelen finanszírozása (Aszófő esetében 1,2 fő) nem teszi lehetővé a feladat 

ellátását. Az elmúlt esztendőben kapott közel 18 millió forint állami támogatással szemben 12 

millió forint Aszófő idei feladatfinanszírozása. 

Nem csak az a gond, hogy jóval nagyobb az állami elvonás, mint az átvett feladatok 

ellátásának költsége, hanem az is, hogy a feladatfinanszírozás nem mindenütt fedezi a 

kötelezően ellátandó feladatok költségét. Másrészt vannak olyan feladatok is, melyekre 

egyáltalán nem kap pénzt az Önkormányzat, miközben jogszabály előírja ezek elvégzését, 

biztosítását. Ilyen pl. az orvosi ügyelet. 

Az idei esztendőtől a költségvetésben működési hiány nem tervezhető. Ezzel az előírással a 

jelenlegi forráshiányos időszakban kényszerhelyzetbe kerültek a települések. Az az 

önkormányzat, amelyik hiánnyal tervez, megszegi az önkormányzati törvény 111.§-át, így a 

kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást fog kezdeményezni ellene, vagy nem 

fogadja el a költségvetést, akkor pedig az állami pénzek átmeneti felfüggesztése a büntetés. A 

harmadik variáció, hogy hazudnak, és magasabbra tervezik bevételüket, de akkor azok nem 

teljesülése miatt kell majd felelniük. Likvidhitelt pedig csak az mer felvenni, aki vissza is 

tudja fizetni. 

Az önkormányzati finanszírozás jelenlegi rendszere azzal, hogy kizárólag a kötelező feladatok 

finanszírozására helyezi a hangsúlyt, a szabadon felhasználható források elvételével 

felszámolja a helyi kezdeményezéseket. Mivel a kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, 

így ezek finanszírozására az önkormányzatok szabad pénzeszközeiket kénytelenek 

átcsoportosítani, ahol még ez egyáltalán rendelkezésre áll. Ez azt fogja eredményezni, hogy a 

jelentős társadalmi hozadékkal rendelkező, nem kötelező feladatok ellátása teljes mértékben 

ellehetetlenül, elsorvad. A faluban működő, értékteremtő, önkormányzati feladatok 

ellátásában szerepet játszó civil szervezetek tevékenységüket nem tudják majd ellátni.  

A jelenlegi források az önkormányzatok feladatainak ellátására, még a kötelező feladtok 

ellátására, sem elegendők. Az elégtelen finanszírozás következményeként a lakosság 

szolgáltatásokkal való ellátásának színvonala jelentősen romlik, ellehetetlenül. Az önként 

vállalt feladatok biztosítása is meg fog szűnni. A jelenlegi finanszírozás visszafordíthatatlan 

folyamatot indít el a kicsi falvakban. 
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A kiegészítést követően a Polgármester vitára bocsátotta a tervezetet. 

 

Vörös Kálmán képviselő 

 

Vegetálni fogunk, a falu lelkét eltemetjük, hogy gazdaságilag életben maradjunk.  

Nem szervezünk Falunapot, Nyugdíjas Találkozót, nem ápoljuk a testvértelepülési 

kapcsolatokat. Nem adunk átmeneti segélyt a rászorulóknak, születési és temetési támogatást. 

Nem támogatjuk a Polgárőrséget, a gyermekrendezvényeket és Crina Krisztina csángó kislány 

sem fog magyarul megtanulni. Nem támogatjuk a gyerekeket összefogó civil szervezetet, a 

Szociális Alapítványt és az idegenforgalmi szezonra nem lesz szép, virágos a település. Nem 

segítjük a gyermeket nevelő családokat a tankönyvköltségek egy részének, valamint a 

buszbérlet teljes árának átvállalásával, de a pappiloma vírus elleni védekezés és a különböző 

óvodai szűrővizsgálatok (lisztérzékenység) költségeihez sem tudunk majd támogatást 

biztosítani. 

Az Iskola, a Posta bezárását követően a Hivatal megszüntetésével valószínűleg az 

önkormányzatiság felszámolása a cél. Szép jövő elé nézünk. 

 

Bors János polgármester 

 

Ilyen feladatfinanszírozás mellett valóban meg kell fontolnunk, hogy támogatunk-e még 

egyáltalán valamit. Az Önkormányzat mindig takarékos gazdálkodást folytatott, adóssága 

sosem volt. A jelenlegi tartalék lehetővé teszi, hogy ebben a ciklusban még elvegetáljunk. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Mennyivel kell a Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulnunk? 

 

Bors János polgármester 

 

Sajnos a Közös Hivatal költségvetését nem láttuk, bár szerintem azt már rég el kellett volna 

fogadnunk. Átadott pénzeszközként a Közös Hivatal fenntartására 12,5 millió forintot 

terveztünk. Ugyancsak ismeretlen a társulásban ellátott feladatok finanszírozásának összege 

is. Remélhetőleg a II. fordulóra már okosabbak leszünk. 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a 2013. évi költségvetés megtárgyalásának I. fordulóját a 

Polgármester lezárta. 

 

3. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztés tartalmazza az okirat módosításának indokait, mely szerint az Államkincstár 

hiánypótlási felhívásában azt kifogásolta, hogy a benyújtott okiratban mind az öt település 

szerepelt irányító szervként, holott csak a gesztor lehet az irányító szerv. Másrészt ki kell 

egészíteni az okiratot azzal, hogy a Közös Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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3/2013.(II.14.)Önk. határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXLV. törvény 8.§ (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 

kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak alapján a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának 6.)-os és 8.)-as pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

6.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

6.1. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841115       Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

   tevékenységek  

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenységek 

841133 Adó, illeték kiszabása, adóellenőrzés 

841173 Statisztikai tevékenység  

841325 Építésügy, területpolitika, területi igazgatása és szabályozása 

841901 Önkormányzatok elszámolásai 

842421 Közterület rendjének fenntartása 

882111 Aktív korúak ellátása 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  

 

6.2.  A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

8.) Irányító szerv neve, székhelye, alapítók neve, székhelye: 

8.1. Irányító szerv neve, székhelye 

       Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  8237 Tihany, Kossuth L. u. 12. 

8.2.  Alapító szervek neve, székhelye 

8.2.1. Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

     8237 Tihany, Kossuth L. u. 12. 

8.2.2. Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

            8242 Örvényes, Fenyves u. 1. 

8.2.3. Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

            8241 Aszófő, Árpád u. 2. 

8.2.4. Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

            8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16. 
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8.2.5. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

            8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

4. Ad-hoc bizottság létrehozása a polgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálatára 

 

Molnárné Dr. Papp Judit jegyző 

 

A polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása és emelése az 1990. évi LXV. 

törvény 33.§-a alapján a Testület hatáskörébe tartozik. A polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, többszörösen 

módosított 1994. évi LXIV. törvény 4.§-ának (1) bekezdése szerint:  

”A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület összegszerűen 

állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő ülésen a 3.§.(2) 

bekezdésében megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott 

szorzószám szorzataként: 

Szorzószám: 

a.) az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén: 2,5 – 4,5 

A társadalmi megbízatású alpolgármesternek a képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg 

úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.” 

 

Javaslom, hogy az SzMSz rendelkezéseit figyelembe véve a Testület Ad-hoc bizottságot 

hozzon létre a Polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatára. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

4/2013.(II.14.)Önk. határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az SzMSz 53.§-ának alapján a 

Polgármester illetményének felülvizsgálatára Ad-hoc bizottságot hoz létre. 

Az Ad-hoc bizottság elnöke: Vörös Kálmán képviselő, tagjai: Sümegi Imre István 

alpolgármester és Károly Tamás képviselő. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vörös Kálmán az Ad-hoc bizottság elnöke 

 

5. Könyvtárosi feladatok ellátásának megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

A könyvtáros megbízási szerződése december 31-ével lejárt, javaslom, hogy április végéig 

hosszabbítsuk meg, hiszen a könyvtárosi teendőket naponta ellátja.  
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A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézethez még januárban benyújtotta az 

Önkormányzat a jelentkezését 1 fő könyvtáros közfoglalkoztatására, de választ még nem 

kaptunk. 

A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint a hagyományos közfoglalkoztatás keretében újra 

lehetőség nyílik majd hosszabb idejű közfoglalkoztatásra, sajnos azonban csak három 

hónapra.  

Ha valamelyik lehetőséggel élni tudunk, akkor a megbízást megszüntetve, közfoglalkoztatás 

keretében tudja az Önkormányzat a könyvtári szolgáltatást biztosítani. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

5/2013.(II.14.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károlyné könyvtáros 

megbízását 2013. január 1. napjától 2013. április 30. napjáig meghosszabbítja, havi 20 e.Ft 

összegű megbízási díj változatlanul hagyása mellett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

6. Gyermekrendezvények költségeinek támogatása 

 

Bors János polgármester 

 

Nagy Károlyné könyvtáros a gyermekrendezvények megtartásához kért anyagi támogatást. A 

farsangi rendezvényre 25 e.Ft-ot, a húsvétváróra, húsvéti szavalóversenyre és lángos-sütésre 

15 e.Ft-ot. Ezen költségek tartalmazzák a teremdíszítés, a jelmezesek és locsolóvers-mondó 

verseny győzteseinek jutalmazását, a sütemény, lángos, üdítőital és szendvics költségeit. 

Javaslom a rendezvények anyagi támogatását. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

6/2013.(II.14.)Önk. határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a farsangi rendezvényre 25 e.Ft, a 

húsvétváróra, húsvéti szavalóversenyre 15 e.Ft támogatást biztosít költségvetésének terhére. 

 

Határidő: 2013. április 15. 

Felelős: Bors János polgármester 

 

 

7. A DRV Zrt-vel kötendő megállapodás jóváhagyása az eszközhasználati díj 

csökkentésére, a DRV Zrt. megbízása a gördülő fejlesztési terv elkészítésére 

 

Bors János polgármester 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 18.§-a kimondja, hogy az ellátásért felelős 

önkormányzatnak az eszközhasználati díjból származó bevételét elkülönítetten kell kezelnie 
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és azt kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására fordíthatja. A baj csak az, hogy az 

eszközhasználati díj összege évről-évre csökken. Lassan már ott tartunk, hogy mi fizetünk 

azért, hogy a DRV üzemelteti az önkormányzatok tulajdonát képező csatornarendszert. 

Javaslom a két határozati javaslat jóváhagyását, hiszen választási alternatíva nincs. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi két 

határozatot hozta: 

 

7/2013.(II.14.)Önk. határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 11.§-ában foglalt kötelezettségének eleget téve felkéri a DRV Zrt-t, 

hogy a 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervet térítésmentesen készítse el az 

Önkormányzat véleményezésével és jóváhagyásával.   

A Képviselő-testület felhatalmazza Bors János polgármestert a DRV Zrt. tájékoztatására és a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester  

 

8/2013.(II.14.)Önk. határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel 

kötendő megállapodást jóváhagyja.  

Az Önkormányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás-kiesés összegéből az 

általa kért és a víziközmű szolgáltatási díjba beépített használati díj és értékcsökkenés címén 

meg nem ítélt összeget a felhasználóktól átvállalja összesen 270.810,-Ft + ÁFA összegben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és az átvállalt 

vízdíjkülönbözetről szóló számla kiegyenlítésére. 

 

Határidő: a számla keltétől számított 15 nap 

Felelős: Bors János polgármester 

 

8. Vegyes ügyek 

 

Bors János polgármester 

 

Az idei esztendőben március 31-ére esik Húsvét, így a böjt február 6-án, Hamvazó Szerdán 

kezdődött. A Hivatal megszüntetésével és a Közös Hivatal felállításával kapcsolatos teendők 

nem tették lehetővé, hogy a Nyugdíjas Találkozót a farsangi időszakban megszervezzük, így 

javaslom, hogy Húsvétot követően, áprilisban tartsuk meg a rendezvényt. 

 

A javaslattal a Testület egyetértett és valamennyi képviselő jelezte, hogy részt vesz a 

szervezésben. 

 

Bors János polgármester  

 

A Képviselő-testület az 54/2012.(IV.23.)Önk. határozatával a balatonfüredi általános 
iskolákba bejáró aszófői kisdiákok helyi járatú buszbérletének költségét, 2012. május 1-jétől 

2012. december 31-ig, a tanév időszakában, átvállalta.  
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Javaslom, hogy ebben az esztendőben is biztosítsa Önkormányzatunk ezt a támogatást. 

 

A javaslattal a  Képviselő-testület egyetértett és 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

9/2013.(II.14.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonfüredi általános iskolákba 

bejáró aszófői kisdiákok helyi járatú buszbérletének költségét 1900,-Ft/fő összegben, 2013. 

január 1-jétől 2013. december 31-ig, a tanév időszakában átvállalja. 

A támogatást az Önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 

A szülő a diákbérlet, a gyermek nevére kiállított számla, valamint a diákigazolvány 

bemutatásával havonta igényelheti a támogatást. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bors János polgármester 

 

 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülést 19 óra 10 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

         

 

 

Bors János         Molnárné Dr. Papp Judit 

Polgármester           kirendeltség-vezető 

                 Németh Tünde jegyző megbízásából 


