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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 20-án
14:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László István polgármester 
Csombó Zoltán alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Kiss János Ambrus képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző
Kis-Tóth Diána intézményvezető

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh  László,  alpolgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  aljegyző
asszonyt,  hivatal  munkatársait  és  az  idősek  otthonának  vezetőjét.   Megállapítja,  hogy  a
testületi ülésen 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Szép László képviselő úr igazoltan van
távol az ülésről, egészségügyi problémák miatt.  Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra
vonatkozó javaslat? Javasolja a meghívóban jelölt napirendi pontok tárgyalását. 
Aki  elfogadja,  hogy a meghívó szerinti  napirendi  pontokat  tárgyalják,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

122/2017. (XI. 20.) HATÁROZATA

A 2017. november 20-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  november  20-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete módosítása
    Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. Vagyonrendelet módosítása 
    Előterjesztő: Németh László István polgármester

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet     
     módosítása 
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    Előterjesztő: Németh László István polgármester

4. A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
    Előterjesztő: Németh László István polgármester

5. Temető nyilvántartás elkészítésére beérkezett árajánlat elfogadása
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

6.  Mindszentkálla településen élő újszülöttek ajándékozása
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

7.  A 2018. évi belső ellenőrzési terv
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

8. A 2018. évi munkaterv elfogadása
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester:  Megkapták a lejárt  határidejű határozatokról szóló
előterjesztést. Nem szeretne hozzászólni, mert ezek olyan ügyek, amelyeknek a végrehajtása
megtörtént. Beszámoló az elmúlt időszak munkájáról, feladatokról szól.

Németh  László,  alpolgármester:  Aki  a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  jelentést
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

123/2017. (XI. 20.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: A költségvetés  módosítását  pénzügyes  kolléganő
készítette.  Plusz  bevételek  érkeztek,  amelyek  módosítják  a  költségvetést.  A költségvetés
módosított  bevételi  főösszege  96.244.415  Ft,  kiadási  főösszege  96.244.415  Ft,  mely
8.229.415 Ft  növekedést  jelent  az eredeti  előirányzathoz képest,  706.200 Ft  növekedést  a
legutóbbi módosításhoz képest.

Kissné Pintér Ágnes,  pénzügyi ügyintéző: A kiadási oldalon a teljesítésnek megfelelően
voltak átrendeződések, nem jelentős tétel egyik sem. 
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Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy beruházási részen, van két tétel, az egyik az
orvosi rendelő nyilászárójára 194 e/Ft, a másik pedig a kultúrház nyilászárójára 3.000 e/ft-
szerepel.

Németh László István, polgármester: A 2017. évi költségvetés tervezésénél tervezték be
ezeket az összegeket több okból, hogy majdan önerőből, vagy éppen a pályázati önrésznek
biztosítására. Ez nem került módosításra.

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: az eredeti beruházási előirányzatokat még nem
módosította, hanem a beruházások közé betette azokat, melyek év közben alakultak, majd a
zárszámadáskor  derül  ki,  hogy  mi  az,  ami  ténylegesen  nem  valósult  meg.  A  pénz  a
nyilvánvalóan meg fog maradni.  Az lesz a következő év tartalékkeretében.

Kiss János Ambrus, képviselő:  Megcsinálták az elmúlt  évben a nyílászáró cseréjét.  Arra
hogyan lett tervezve pluszban az összeg?

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: Az idei év elejére esett a helyreállítási munka.
Így  az  idei  évben  beruházásként  szerepelt.  Az  a  záró  számla  volt,  ami  az  idei  év
pénzforgalmában megjelent.

Fekete  Imre,  képviselő:  Azért  nem  lett  a  helyreállítás  megcsinálva,  mert  pályázati
lehetőségre vártak.

Németh László István, polgármester: Elmúlt évi beruházás, de a költségvetésben az idei
évben valósult meg a számla kifizetése. Van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?

Aki a költségvetés módosításáról szóló rendeletet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2017. (XI.  30.) önkormányzati rendelete
 

a 2017. évi költségvetésről szóló 
2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kis-Tóth  Diána,  intézményvezető:  Kérdezi,  hogy  van-e  esetleg  kérdés  feléje  az
intézménnyel kapcsolatban? 
Elmondja, hogy a linóleum lerakásának realizálásának a függvénye, hogy marad-e az összeg
vagy nem, mert jelenleg a készenlétekre, költségekre sok elment, amire nem számítottak. 

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: Főleg a bér oldalon kicsit elment a költségvetés.
A jogszabály szerint  máshogyan számolják a  műszakpótlékokat.  Ezért  kellett  a  pályázatot
benyújtani.
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Németh László István, polgármester: Ha a pályázat realizálódik, akkor van olyan forrás,
amiből meg lehet csinálni? 

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Úgy gondolta, ha megvennék az anyagot, a munkálatok
elvégzése a jövő év első felében történne.

Kisné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: Várják meg, hogyan alakulnak a bérek.

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Kérdezi, hogy lehet-e, hogy az önköltséget számoljon
április 30-ig. Azért lenne jó, mert szeretne térítési díjat emelni, illetve javasolni.

Németh László István, polgármester: Év elején szerepel a munkatervben.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az nem fog menni, mert februárban van
ülés, és egy hónapnak el kell telni. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Év elején úgy tervezték, hogy kétszer emelnek térítési díjat.
Úgy döntöttek, hogy a II. félévben újra emelik a díjat.

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Nincs értelme az emelésnek.

Németh László István, polgármester: Nem tett javaslatot az intézményvezető. 

Kis-Tóth Diána,  intézményvezető:  Havi  30  e/Ft-os  plusz  bevétel  lett  volna.  Jelentősebb
emelést szeretne a jövő évben, ha az önköltségszámítás meg volna. Januárban valamennyit
fognak  emelni  nyugdíjat  is.  Meg  lehet  oldani.  Elég  sokakat  érint  már,  hogy  a
hozzátartozóknak jelentős anyagi összeget kell pótolni, bizonyos lakók esetében. 

Németh László István, polgármester: A februári ülésre van tervezte a térítési díj módosítása.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Azt jelenti, hogy április 1-től alkalmazható a
térítési  díj.  A stabilitásról  szóló  törvény mondja  ki,  hogy amennyiben a  díj  emelkedik,  a
kihirdetéstől számított egy hónapnak (30 napnak) el kell telni. Rendeleti módosítást igényel a
díj.

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: A szociális jogszabályokban nincs ilyen. Ezért kérdezi,
hogy kire vonatkozik.  
Köszöni a tájékoztatást.

Kis-Tóth Diána intézményvezető 14:24 órakor az ülésről távozott.

2. Vagyonrendelet módosítása 
    Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester: A Mindszentkálla  zártkert  732/6.  helyrajzi  számú
ingatlan a Mindszentkálla zártkert 732/4. helyrajzi számú ingatlan újra osztásával, részarány
megosztással  alakult  ki.  A vagyonkataszterben  a  Mindszentkálla  zártkert  732/6.  helyrajzi
számú ingatlan kizárólag önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen törzsvagyonként
szerepel.
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Az ingatlan vagyonkatasztert  az ingatlan
nyilvántartás  alapján  aktualizálták,  a  vagyonkatasztert  összevetették  a  rendelettel.  A
rendeletnek is ugyanazokat az elemeket kell tartalmazni, mint a kataszternek. Ez az ingatlan
nem szerepelt a rendeletben, ezért szükséges a módosítása.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ez helyileg hol lehet? Kérdezi, hogy ez milyen munkával
jár?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Eddig is vagyon volt, aktualizálni kell. Ez
nem arról szól, csak a rendeletből maradt ki.

Németh  László  István,  polgármester: Adminisztrációs  tétel.  Aki  elfogadja  a  rendelet
módosítását, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

15/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 5/2004. (VI. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet     
     módosítása 
    Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Előterjesztést  megkapták.  Azért  szükséges  a
módosítása,  mert  a  vállalkozó,  akivel  szerződése  van  az  önkormányzatnak,  módosította  a
díjakat. Különböző árak változása miatt szükséges az ajánlatváltozás.
Kérdés, észrevétel?

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Annyit  kér  a  DRV a  vállalkozótól,  máshova  nem tudja
szállítani a szennyvizet. 

Németh  László  István,  polgármester: Aki  az  előterjesztés  szerinti  javaslatot  a
közszolgáltatási  szerződés  módosítására  vonatkozóan  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

124/2017. (XI. 20.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
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közszolgáltatási szerződés módosításáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nem közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést Szabadi Péter egyéni
vállalkozó (8283 Káptalantóti, Dózsa György utca 4.) által benyújtott, 2018. évre vonatkozó
díjkalkulációnak  megfelelően  közös  megegyezéssel  módosítja.   Az  e  tárgyú  szerződés
tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2017. december 20. 

Németh László István, polgármester: Aki a rendelet-tervezetet az előterjesztéssel egyezően
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 14/2015. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete módosításáról

4. A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
    Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Az elmúlt időszakban foglalkoztak a temetődíjakkal.
A  hivatal  elküldte  a  javaslatot  véleményeztetésre.  Nem  érkezett  vélemény.  Az  elmúlt
képviselőtestületi ülésen meghatározott díjak szerepelnek a tervezetben. 

Tóthné  Tótné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  A  tervezetet  elküldték
véleményeztetésre, de onnan vélemény a mai napig nem érkezett. 

Németh László István, polgármester: Aki a rendelet-tervezetet az előterjesztéssel egyezően
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

17/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésekről szóló 
11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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5. Temető nyilvántartás elkészítésére beérkezett árajánlat elfogadása
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Érkezett részletes és nem részletes árajánlat. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Semminemű olyan összegzett összeg nincs, amiről el tudnák
dönteni, hogy melyiket fogadják el. Nem tudja, hogy mit takar az ajánlat. 

Németh  László  István,  polgármester:  Amit  meg  kell  csinálni,  az  nyilvánvaló,  a
kormányhivatal  ellenőrzése  felgyorsította  ezt  a  feladatot.  Meg  kell  csinálni  a  temető
elektronikus nyilvántartását, és ehhez a nyilvántartáshoz mi szükséges? Nyilván vannak plusz
költségek.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem kötelező digitális nyilvántartás, de ez a
jövő, így lehet követni. 

Kiss János Ambrus, képviselő: A leírtak alapján nem lehet eldönteni. Nincs összehasonlítási
alap az ajánlatok között. Mi alapján döntsenek?

Németh László István, polgármester: Annyira nagy eltéréseket nem tapasztalt az árajánlatok
között. Arról szólnak az ajánlatok, hogy mindegyik csinál egy nyilvántartást, térképet, olyan
digitális alkalmazást ad, amibe a térkép alapján be tudnak azonosítani sírhelyeket, és felvinni
adatokat.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Jogszabályi  adattartalommal  kell
nyilvántartani az adatokat. 

Csombó Zoltán, alpolgármester: Mi a határideje?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nincs határideje,  ennek már meg kellett
volna lennie.

Németh László István, polgármester: Azért került szóba ez a feladat, mert a kormányhivatal
ellenőrzést  tartott.  Nincs  ilyen  nyilvántartásuk.  Három önkormányzatot  ellenőriztek.  Ezt  a
következő ellenőrzésig meg kell csinálni. Akkor merült fel, hogy kérjenek árajánlatokat. Nem
jelenti azt, hogy most dönteniük kell, akár információ hiányában stb.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Van olyan önkormányzat, aki már használja?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen van. 

Csombó Zoltán, alpolgármester: Referencia munka, ha van valamelyik önkormányzatnál,
akkor meg lehetne nézni.

Németh László István, polgármester: El lehet halasztani a döntést. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Kézzel fogható adatokhoz jussanak. 
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A vállalkozók adnak egy időintervallumot,
hogy meddig tartják az ajánlatot. 

Németh László István, polgármester: Van-e javaslat elfogadásra? Van-e javaslat arra, hogy
halasszák el a döntést?

Kiss János Ambrus, képviselő: Igen, javasolja, hogy halasszák el.  Részletes tájékoztatást
kérjenek, hogy pontosan mit takar az ajánlat. 

Németh  László  István,  polgármester:  Testületi  ülésen  kívül  megbeszélik,  hogy  melyik
ajánlat  szimpatikus,  és  meghívják  a  képviselőjét,  és  részletesen  el  tudja  mondani,  mit
tartalmaz az ajánlat.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: el lehet halasztani, de minden le van írva,
ennél többet nem tudna mondani. Nem tudja, hogy mi az, ami hiányzik?

Csombó Zoltán, alpolgármester: El kell halasztani.

Németh László István, polgármester: Van javaslat elfogadásra?

Fekete Imre, képviselő: Polgármester úrnak van javaslata?

Németh  László  István,  polgármester: Javasolja,  hogy  még  információgyűjtés  miatt  a
döntést elhalasztják, a következő évben döntenek az ajánlatokról. Aki a javaslatot elfogadja,
kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

125/2017. (XI. 20.) HATÁROZATA

A temető nyilvántartás elkészítésére beérkezett árajánlatról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  temető  nyilvántartás
elkészítésére adott árajánlat elfogadásával kapcsolatban a döntést a következő évre elhalasztja
további információgyűjtés miatt.

Felkéri a polgármester, hogy a 2018. évben a feladat megoldására ismételten térjenek vissza.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. év

6.  Mindszentkálla településen élő újszülöttek ajándékozása
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester:  Elmondja, hogy azért hozott semmi anyagot, mivel
felmerült  az  a  lehetőség,  ha  valamilyen  olyan  módszert  találnának  ki,  amihez  nem  kell
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rendeletet  alkotni.  Talán  úgy is  meg  tudják  esetlegesen  az  újszülötteket  becsülni,  valami
célirányos valamivel, ami nem igényel testületi döntést. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Akkor az a javaslat, hogy más módon, nem
az előterjesztés szerint kívánják az újszülötteket megajándékozni. 
Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  javaslattal  egyetért,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

126/2017. (XI. 20.) HATÁROZATA

Mindszentkálla településen élő újszülöttek köszöntéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  településen  élő  újszülöttek
köszöntését más módon – nem az előterjesztés szerinti formában - szeretné megoldani. 

7.  A 2018. évi belső ellenőrzési terv
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Előterjesztést megkapták. Kérdés, észrevétel?

Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

127/2017. (XI. 20.) HATÁROZATA

A 2018. évi belső ellenőrzési tervről

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

8. A 2018. évi munkaterv elfogadása
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Mindenki megkapta a tervezetet a következő évben
tartandó  képviselő-testületi  ülések  bejelölésével.  Ahogy  az  ügyek  igénylik,  úgy  kerülnek
összehívásra az ülések.
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A tavalyi évihez hasonló a tervezet. Ez egy 
váz, mindig a feladatok adják meg, hogy mivel kell foglalkozni.

Németh László István, polgármester: Kérdés, észrevétel?
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

128/2017. (XI. 20.) HATÁROZATA

A 2018. évi munkatervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  munkatervet
elfogadja. 

Felelős: Németh László István, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint

Németh  László,  alpolgármester: Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – az ülést 14:46 órakor bezárta.

kmft.

Németh László István Tóthné Titz Éva
    polgármester    jegyzőt helyettesítő aljegyző
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