
Önkormányzati Képviselő-testület 

         8296 Monostorapáti 

Száma: 1401-18/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 7-én 

/szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti Petőfi u.123. 

 

Jelen vannak:   Takács Péter    polgármester 

   Gulyás Erzsébet   képviselő 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Soós Gyula   képviselő 

   Varga János   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Vigh Elemér   alpolgármester 

   Széll Pál   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. vezetője 

    Varga János    Sportegyesület vezetője 

    Török Zoltánné  Mozgássérült Egy. Helyi Csop.vez. 

    Rompos József  Polgárőrség vezetője 

    Kovács György  RNÖ elnöke 

    Kiss János   Ifjúsági Szervezet vez. M.apáti Önk. 

       Tűzoltó Egy. elnöke 

    Pócza Sándor Balázs  M.apáti Önk. Tűzoltó Egy. titkára 

     

Jegyzőkönyvvezető:   Török Józsefné    

 

Takács Péter polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés  határozatképes, hisz a 

7 képviselőből 5 fő jelen van, így azt megnyitotta. 

Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok Vegyes aktuális ügyek közé a 

Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület megkeresését pótlólag vegyék fel. 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, határozathozatal nélkül 

elfogadták az alábbi: 

N a p i r e n d e t :    1./ Monostorapáti község Önkormányzata 2015.évi költségvetésének  

                                         elfogadásáról szóló 2/2015.(II.15.)önkormányzati rendelet módosítása 

       Előadó: Takács Péter polgármester 

 

   2./ A természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról szóló  

                                          6/2013.(XII.10.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

       Előadó: Takács Péter polgármester 
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   3./Tájékoztató az önkormányzat 2015.I. félévi gazdálkodásáról  

        Előadó: Takács Péter polgármester  

   4./ Monostorapáti község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója  

        Előadó: Takács Péter polgármester  

   5./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  

        munkájáról, 2015. I. félévi gazdálkodásról  

       Előadó: Takács Lászlóné jegyző  

   6./ Vegyes, aktuális ügyek.  

        a.) család és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata  

        b.) Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elhalasztása  

        c.) Nap Kör Alapítvány támogatás iránti kérelme 

        d.) Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

        Előadó: Takács Péter polgármester  

 

 

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.  

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a tájékoztatót a képviselők előzetesen írásban 

megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás, 

kérdés nem volt - javasolta a tájékoztató elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, határozathozatal nélkül 

elfogadták  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

/ A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / 

 

1. Napirend: 

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy Monostorapáti község Önkormányzata 2015.évi 

költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának  

szükségességéről szóló előterjesztést és ennek megfelelően a rendelet módosításának tervezetét a 

képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel és a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék meg. 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás, 

kérdés nem volt - javasolta a rendelet elfogadását.  

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag,  5 igen szavazattal 

megalkották  az alábbi:  
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11/2015. (X.20.) önkormányzati  r e n d e l e t e t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének 

elfogadásáról szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.  

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú 

tűzifa juttatásról szóló  6/2013.(XII.10.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

előterjesztést és ennek megfelelően a rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetét 

a képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel és a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék meg. 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás, 

kérdés nem volt - javasolta a rendelet elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag,  5 igen szavazattal 

megalkották  az alábbi:  

 

12/2015. (X.20.) önkormányzati                r e n d e l e t e t: 

a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa 

juttatásról szóló  6/2013.(XII.10.)önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

3. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy az önkormányzat 2015.I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás, 

kérdés nem volt - javasolta a beszámoló elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  5 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

95/2015. /X.7./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-                       

testülete  az önkormányzat 2015.I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót 

e l f o g a d j a. 

 

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
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4. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy Monostorapáti község Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Koncepciójának tervezetét  a képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy a koncepcióval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Soós Gyula képviselő szorgalmazta, hogy a községben is legyenek térfigyelő kamerák. Véleménye 

szerint nagyon fontos és hasznos lenne. 

Varga János képviselő szerint is nagy visszatartó ereje lenne és ezáltal a megelőzés is hatékonyabb 

lenne. 

Gulyás Erzsébet képviselő az után érdeklődött, hogy a gyakorlatban hogyan működne ez a 

rendszer: állandóan figyelné-e valaki vagy pl. másnak megnéznék-e vagy csak szükség esetén 

néznék vissza. 

Takács Péter   polgármester elmondta, hogy térfigyelő kamerákat pályázati úton lehet beszerezni – 

amire a Rendőrségnek van csak lehetősége.  Tájékoztatásuk szerint folyamatosan pályáznak és 

ennek eredményétől függően az indokoltság figyelembe vételével helyezik ki azokat. 

A működtetés feltétele az is, hogy legyen biztosítva a rendőrség számára egy külön bejáratú, 

zárható helyiség, ahol szükség esetén vissza tudják nézni a felvételeket. Az orvosi rendelő 

felújítására benyújtott – eddig még le nem zárt - pályázatban éppen emiatt terveztek olyan helyiség 

bővítést amely a fiókgyógyszertár számára megfelelő lenne, így felszabadulna az általuk jelenleg 

használt helyiség - ami alkalmas lenne a Rendőrség számára. 

 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a a képviselők sem a jelenlévők részéről további 

hozzászólás, kérdés nem volt - javasolta a bűnmegelőzési koncepció elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  5 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

96/2015. /X.7./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-                       

testülete  Monostorapáti község Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Koncepcióját  

e l f o g a d j a. 

/A koncepció a jkv. mellékletét képezi/ 

 

5. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy  a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi munkájáról, 2015. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót  a képviselők előzetesen írásban 

megkapták. 

Kérte a napirendi pont előadóját, Takács Lászlóné jegyzőt, hogy amennyiben a beszámolóval 

kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy – bár nem kötelező – elkészítettük a hivatal 2015. évi I. 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját is és ezt is kérte elfogadni. 

Takács Péter   polgármester kérte a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék meg. 
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Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy a várhatóan rövid időn belül több nyugdíjazás miatt 

megszűnő anyakönyvi szakvizsgával rendelkezők létszámcsökkenése miatt tervezik-e újabb 

dolgozók beiskolázását. 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy igen, a jelentkezési lapot el is küldtük de egyenlőre nem 

indítanak tanfolyamot mert nem volt elég számú jelentkező. A feladat ellátásával nincs és nem is 

lesz probléma, a jelenleg 3, később 2 fő szakvizsgával rendelkező anyakönyvvezető el tudja végezni 

a szükséges teendőket. 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a a képviselők sem a jelenlévők részéről további 

hozzászólás, kérdés nem volt - javasolta a beszámoló elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  5 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

97/2015. /X.7./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-                       

testülete   a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi munkájáról, 2015. I. félévi 

gazdálkodásról szóló beszámolót 

e l f o g a d j a. 

/A beszámolók a jkv. mellékletét képezik/ 

6. Napirend: 

 a.) család és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata  

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy család és gyermekjóléti feladatok ellátásának 

felülvizsgálata  jogszabályi változás miatt szükséges, az erről szóló előterjesztést és határozat 

tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták. Eddig a Balaton-felvidéki Szociális, 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat látta el ezeket a feladatokat, véleménye szerint jól, 

így ebben a formában javasolja továbbra is megoldani a feladatellátást. 

Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a a képviselők sem a jelenlévők részéről  hozzászólás, 

kérdés nem volt - javasolta a megküldött határozati javaslatok közül az „A” pont szerinti határozat   

elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  5 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

98/2015. /X.7./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti     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 ellátásának 

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) 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. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a döntésről a társulás elnökét tájékoztassa.  

 

Felelős:  Takács Péter  polgármester 

 

Határidő: 2015. október 20. 

 

 

 b.) Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elhalasztása  

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy  víziközmű-vagyon vagyonértékelésének 

elhalasztásáról szóló előterjesztést és az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot a képviselők 

előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Soós Gyula képviselő szerint a határidő hosszabbításával előfordulhat, hogy már csak az 

önkormányzati választásokat követően az új testület tud  a vagyonértékelés eredményének 

elfogadásáról dönteni.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy mivel Veszprém Megyei Jogú Város – mint a legnagyobb 

részben tulajdonos – visszavonta a vagyonértékelési megbízást így azt teljes körűen nem lehet 

elvégezni, ezért indokolt azt a jogszabálynak megfelelően 2019. december 31-ig elhalasztani. 

Megjegyezte, hogy a vagyon átvételéről is egy másik – az előző – testület döntött.  

Takács Péter  polgármester – mivel sem a a képviselők sem a jelenlévők részéről további 

hozzászólás, kérdés nem volt - javasolta a megküldött határozati javaslat   elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  5 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

99/2015. /X.7./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti   Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, mint a 11-24040-1-001-00-02 MEKH kóddal 

rendelkező 8. sorszámú Monostorapáti  ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta 

a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 

napirendi pontot. 
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Képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdés módosulása 

miatt a vagyonértékelést elhalasztja 2019. december 

31-ig egységes vagyonértékeléssel , és a 

20/2015.(II.25.)Ökt.sz. határozatát  visszavonja.   

 

Képviselő-testület  utasítja a jegyzőt, hogy erről az 

üzemeltetőt, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.-t 

tájékoztassa. 

 

      Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2015. október 31. 

 

c.) Nap Kör Alapítvány támogatás iránti kérelme 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a Nap Kör Alapítvány támogatás iránti kérelmét és a 

részükre nyújtott előző támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót a 

képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Varga János képviselő szerint – bár az alapítvány tevékenysége a szülőket megosztja de a 

pedagógusok elfogadják és elismerik – ebben a tanévben is indokolt az 5.000.- Ft összegű 

támogatás biztosítása. 

Kiss János  az Ifjúsági Szervezet vezetője – maga is mint érintett szülő – elmondta, hogy személyes 

tapasztalata, hogy a gyerekek nagyon szeretik a programokat, élményt jelent számukra pl. saját 

munkájukkal az elvetett búzából a kenyér készítése stb. 

Kéri az alapítvány pozitív támogatását. 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a a képviselők sem a jelenlévők részéről további 

hozzászólás, kérdés nem volt – javasolta 

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  5 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

100/2015. /X.7./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti   Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2014.(II.15.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) alapján a 

Nap Kör Alapítványt (8293 Vigántpetend József Attila 

u.1.) egyszeri, 

5.000.- Ft azaz Ötezer forint 

összeggel támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben, az Alapítvány 

bankszámlájára való utalással történik. 

A támogatás célja: az Alapítvány rendezvényeinek 

megtartásához való hozzájárulás. 
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A felhasználás határideje: 2016. június 30. 

Az Alapítvány a felhasználásról 2016. szeptember 30-

ig köteles elszámolni. 

Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogatásról a 

Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal 

kössön megállapodást az Alapítvánnyal, ami terjedjen 

ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését 

követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről. 

Utasítja a Polgármestert, hogy az elszámolás 

benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be 

a Képviselő-testületnek.  

      Felelős: Takács Péter polgármester 

         Takács Lászlóné jegyző  

 

     Határidő: 2015. október 31. és 

          2016. október 31. 

 

d.) Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

Takács Péter   polgármester ismertette a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét a 

Petőfi u.108. szám alatt lévő, tűzoltószertár épületének használatára vonatkozóan. Mint ismeretes az 

Egyesület évek óta nem működött, a volt elnök halála után a szükséges nyilvántartási 

dokumentációk nem kerültek aktualizálásra. Az elmúlt időszakban ez megtörtént, így nincs 

akadálya a működésüknek. 

Kérte a jelenlévőket, hogy a kérelemmel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Soós Gyula képviselő támogatja a kérelmet, hiszen mint ismeretes a tavalyi áradáskor is lehetett a 

tűzoltókra számítani, szükség van a tevékenységükre. 

Gulyás Erzsébet képviselő az eddigieknél nagyobb aktivitást vár el az Egyesülettől, a több éves 

pangási időszak végét reméli és várja. Tevékenységükről, elképzeléseikről, tagságuk összetételéről, 

létszámáról nincsenek információk. 

Kiss János a Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy a korábbi elnök, Horváth József 2008-as 

halálát követően valóban elhanyagolták a papírmunkát, gyakorlatilag mostantól működhet 

hivatalosan is újra az Egyesület. A gyakorlatban eddig is minden évben elmentek versenyre, az ott 

mások által használt felszereléssel versenyeztek. Mivel a felszerelés, az eszközök hiányosak, a 

tömlők tönkrementek gyakorlásra nincs lehetőség. 

A szertárt és a klubhelyiséget saját munkával rendbe hoznák, így havi rendszerességgel össze 

tudnának jönni, meg tudnák beszélni a teendőket stb., szervezettebben tudnának részt venni a 

községi programokban. 

Gulyás Erzsébet képviselő továbbra is az aktív működéstől teszi függővé a támogatást, hiszen pl. a 

fűtés megoldása, eszközök beszerzése további anyagi támogatást feltételez amit csak akkor tud 

támogatni, ha van értelme. 

Molnár Andrea képviselő pozitívumként értékeli, hogy megmozdultak, kezdeményeznek, saját 

munkával kívánnak elindulni. Természetesen egyetért azzal, hogy azt indokolt támogatni aminek 

látszik az eredménye, de meg kell adni a lehetőséget. 
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Varga János képviselő a kölcsönös bizalom fontosságát hangsúlyozta. Természetesen minden 

működés feltétele az alapszintű eszközök, berendezések megléte, szárogató a tömlők 

karbantartására. Fontosnak tartja, hogy pl. a szivattyút csak egy ember kezelje aki felelősséggel 

tartozik annak állapotáért, szakszerű javításáért. 

Takács Péter   polgármester bízik benne, hogy a hivatalos dokumentumok most már megfelelőek, 

ezáltal pályázati lehetőség is biztosan lesz amivel be lehet szerezni a szükséges eszközöket. 

Javasolta, hogy a Képviselő-testület támogassa az Egyesület kérését és a tűzoltószertár épületének 

használatát biztosítsa számukra.  

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  5 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

101/2015. /X.7./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti   Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az Önkormányzat tulajdonú, Monostorapáti 

Petőfi u.108. szám alatti, tűzoltószertár funkciójú épület 

használatát a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület számára 

engedélyezi. 

A használat időtartama határozatlan idejű, térítésmentes. 

Megbízza a Polgármestert, hogy az erről szóló 

megállapodást írja alá.  

      Felelős: Takács Péter polgármester 

          

     Határidő: 2015. október 31. 

 

Takács Péter   polgármester elmondta, hogy a volt tsz iroda bontása megtörtént, az ott keletkezett 

felhasználható anyagok – fa,  pala – az önkormányzati irodaépület udvarán raktározásra került. A 

meglepően jó állapotban lévő téglák megtisztítására a civil szervezetek bevonásával október 15-én 

és 17-én kerül sor.  

A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást beleegyezőleg tudomásul vették.  

Takács Péter   polgármester - mivel több észrevétel, bejelentés nem volt  megköszönte a részvételt 

és az ülést 18.45 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 Takács Péter       Takács Lászlóné 

 polgármester              jegyző 

 

 

 

 



 


