1
Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: M/5-12/2019.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28-án
/szerdán/ 18:00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános ülésén
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Ülésterme
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Takács Péter
Gulyás Erzsébet
Soós Gyula
Varga János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Vigh Elemér
alpolgármester
Molnár Andrea
képviselő
Széll Pál
képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
jegyző
Kőmíves Ferencné
Nyugdíjasok Egyesületének elnöke
Simon László
Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke
Zentai János
Énekkar elnöke megbízásából
Török Zoltánné
Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke
Jegyzőkönyvvezető:

Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata képviselőtestülete rendes, nyilvános ülésén a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mivel 4 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontokat,
majd javasolta azok elfogadását. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
egyetértenek a napirendi pontokkal.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:

egyhangúlag,

4

igen

Napirendet:
1.

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2019. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Takács Péter Polgármester

2.

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet tervezet
Előadó: Takács Péter polgármester
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3.

Beszámoló a Művelődési Ház, könyvtár, teleház 2018. évi
tevékenységéről
Előadó: Stiglicz Rita művelődési ház, könyvtár vezetője

4.

Tájékoztató az Énekkar munkájáról
Előadó: Őri Sándor karnagy

5.

Tájékoztató a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről
Előadó: Simon László elnök

6.

Tájékoztató a Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről
Előadó: Kőmíves Ferencné elnök

7.

Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020-2034.
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
b.) Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 20202034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének
véleményezése
c.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
d.) TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012 projekt többletelőleg visszafizetése
Előadó: Takács Péter polgármester

1.

napirend: A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2019. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosítása

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők az első napirendi pont, a szociális
rendelet módosításáról szóló előterjesztést megkapták. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
már hoztak döntést ebben az évben a rendelettel kapcsolatosan, de szélesebb körben szeretnék
biztosítani a megszületett gyermekek szüleinek támogatását, amely 50.000.- Ft összegű
támogatást jelent. Elmondta a képviselő-testület szeretné a rászorultság alapjának emelését,
amelyre most lehetősége van, majd felkérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el
javaslataikat.
Varga János képviselő arra, kért választ, hogy a támogatás jogosultsága munkahelyhez
kötött-e.
Takács Péter polgármester elmondta egyéb megkötés nincs, mint a háztartás egy főre jutó
jövedelmének meghatározása. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:

egyhangúlag,

4

igen
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12/2019. (VIII.31.) önkormányzati

rendeletet
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
4/2019.
(IV.30)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

napirend: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet tervezet

Takács Péter polgármester a közművelődési rendeletről szóló előterjesztéssel kapcsolatosan
elmondta teljesen új rendelet kerül elfogadásra.
Takács Lászlóné jegyző elmondta a rendelet mellékelte tartalmazza a szolgáltatási díjakat.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy 2016-ban határozták meg a díjakat, amelyeket
nem változtatnának, ismertette a fizetendő díjakat. Elmondta a művelődési ház jól működik,
bevételt is termel, mely biztosítja annak fejlesztését. Vélemény hozzászólás hiányában kérte
a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a rendelet módosítását.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:
13/2019. (VIII.31.) önkormányzati

egyhangúlag,

4

igen

rendeletet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.

napirend: Beszámoló a Művelődési Ház, könyvtár, teleház 2018. évi tevékenységéről

Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Művelődési ház és könyvtár
vezetője nem tud jelen lenni az ülésen, mivel éves szabadságát tölti. Véleménye szerint
részletes beszámolót készített, amely összefoglalja az elmúlt időszakot és a jelen lévő civil
szervezetek képviselői is aktív részt vállalnak a művelődési ház munkájában. Kérdés,
vélemény hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a
közművelődési beszámolót.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
46/2019. (VIII.28.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Művelődési ház, Könyvtár,
Teleház, Falumúzeum 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót.

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4.

napirend: Tájékoztató az Énekkar munkájáról

Takács Péter polgármester elmondta a soron következő napirendi pont az énekkar éves
munkájáról szóló beszámoló elfogadása. Elmondta az énekkar a település szinte minden
rendezvényén jelen van. Felkérte Zentai Jánost, mint az énekkar képviseletében megjelent
tagját amennyiben van kiegészítése tegye meg.
Zentai János mint az énekkar képviseletében eljáró személy elmondta a beszámoló
részletesen tartalmazza az egész éves munkájukat, programokon való részvételüket és nem
kívánja kiegészíteni, de szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.
Gulyás Erzsébet képviselő az utánpótlásról kért tájékoztatást, várhatóan bővül-e
fiatalabbakkal az énekkar.
Zenta János elmondta, hogy a fiatalok részéről nincs érdeklődés az énekkar iránt, nem
szeretik azokat a dalokat, amelyeket énekelnek. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az énekkar
tagjai elhozták unokájukat, de sajnos csak egy-két alkalommal jöttek el, majd érdeklődésük
elmaradt, mivel nem élvezték az énekkari próbákat. Sajnálattal közölte, hogy a 40-50 éves
korosztályból sem jönnek, még azok sem, akik egykor az énekkar tagjai voltak, arra
hivatkozva, hogy nem érnek rá.
Takács Péter polgármester megköszönte az énekkar munkáját és jó egészséget, kitartást
kívánt tevékenységükhöz, majd hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják az énekkar munkájáról szóló tájékoztatót.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
47/2019. (VIII.28.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Monostorapáti Énekkar 2018. évről készített éves
összefoglaló beszámolóját elfogadja.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.

napirend: Tájékoztató a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről

Takács Péter polgármester a 25 éves jubileumát ünneplő Bokréta Nagycsaládos Egyesület
munkájáról szóló előterjesztéssel kapcsolatosan köszöntötte az egyesület vezetőjét. Felkérte a
jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.
Simon László elnök megköszönte az önkormányzat támogatását a 25 éves jubileumi
rendezvény lebonyolításához.
Takács Péter polgármester szerint szép volt a rendezvény, színvonalas műsorral, majd
megköszönte a szervezet munkáját majd felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
elfogadják az egyesület munkájáról szóló tájékoztatót.
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Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
48/2019. (VIII.28.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Monostorapáti „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület 2018.
évről készített éves összefoglaló beszámolóját elfogadja.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.

napirend: Tájékoztató a Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről

Takács Péter polgármester köszönte a nyugdíjas klub új elnökét, Kőmíves Ferencné Marika
nénit és a leköszönő elnököt Zentai Jánost is, majd felkérte az új elnököt a beszámoló
kiegészítésére.
Kőmíves Ferencné elnök elmondta, hogy a kirándulás jól sikerült és arra fognak törekedni a
jövőben is, hogy a szervezet jól működjön.
Gulyás Erzsébet képviselő az új elnöknek jó egészséget és legalább annyi évet kívánt
elnökként, mint amennyit az előző vezető eltöltött.
Kőmíves Ferencné elnök megköszönte az önkormányzat munkáját és támogatását.
Takács Péter polgármester megköszönte a szervezet munkáját majd további hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a tájékoztatót.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
49/2019. (VIII.28.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete 2018. évről
készített éves összefoglaló beszámolóját elfogadja.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.

Vegyes, aktuális ügyek.
a.) napirend: Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020-2034.
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése

Takács Péter polgármester az előterjesztésről elmondta az ivóvízrendszerre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervről minden évben döntenek, most egy jóváhagyó határozatot kell
hozni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat megbízta a Bakonykarszt Zrt-t,
mint üzemeltetőt a terv elkészítésével, amely hosszú távra vonatkozó feladatok elvégzését
tartalmazza és a legközelebbi időszakban az ivóvíz kút részleges felújítását tervezték. Kérte a
képviselőket az előterjesztés véleményezésére.
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Varga János képviselő a Montivíz- nél történt kútfúrásról kért tájékoztatást, hogy a terv része
vagy teljesen független.
Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy független a kútfúrás és a vízügyi hatóság
engedélyével történt.
Gulyás Erzsébet képviselő javasolta, hogy a Montivíz vezetőségétől kérjen a hivatal
tájékoztatást a kútfúrásról, mert a lakosság a képviselőktől érdeklődik.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a vízügyi igazgatóság engedélyével rendelkezik a
cég. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a helyszínen történő látogatásakor az egység vezetője
lefénymásolta a határozatokat, amelyek tartalmazzák a kútfúrás engedélyezését. Elmondta
200 m mélyre fúrnak le, de az új tulajdonos még nem kereste fel a hivatalt és a terveikről sem
nyilatkoznak. Tudomása szerint iparűzési adót is fizetnek, megosztva a székhely és telephely
között.
Varga János képviselő a Gördülő Fejlesztési Terv soron következő megvalósítási terveiről
kért tájékoztatást.
Takács Péter polgármester ismertette a terveket, a tartalék ivóvíz bázis kialakításának
ütemeit, amelyeket a következő pár évben kíván a Bakonykarszt Zrt. megvalósítani. További
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az
előterjesztésben foglaltakat.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
50/2019. (VIII.28.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése, valamint az 58/2013.
(II.27.) kormányrendelet 90/B. §-a alapján a 8. sorszámú
Monostorapáti
ivóvízellátó
víziközmű-rendszerre
vonatkozó 2020-2034. évek közötti időszakra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti
formában elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót
a testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2019. augusztus 31.

b.)
napirend: Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2020-2034.
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont a Hegyesd
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
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véleményezése. Elmondta a terv a 2020-2034. időszakot foglalja magában, majd további
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az
előterjesztésben foglaltakat.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
51/2019. (VIII.28.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése, valamint az 58/2013.
(II.27.) kormányrendelet 90/B. §-a alapján a 64. sorszámú
21-02422-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező
Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszerre vonatkozó 2020-2034. évek közötti időszakra
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete
szerinti formában elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót
a testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2019. augusztus 31.

c.)

napirend: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a következő napirendi pont a
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. Elmondta Monostorapáti esetében az
elmúlt választási időszakhoz viszonyítva a Hely Választási Bizottságban személyi változás
nem történt, majd ismertette a tagokat. Elmondta mindenki vállalja a tagságot, majd további
hozzászólás hiányában kérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják a
bizottság tagjainak személyét.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
52/2019. (VIII.28.) Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
választási eljárásól szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a
alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának:
Somogyi Istvánné
Stiglicz Rita
Molnár Györgyi
Varga Lajosné
Török Jenőné

8296 Monostorapáti, Kossuth utca 10.
8296 Monostorapáti, Árpád utca 16.
8296 Monostorapáti, Petőfi utca 20.
8296 Monostorapáti, Dózsa utca 11.
8296 Monostorapáti, Rákóczi utca 4.
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póttagjának:
Sipos Györgyné
Török Józsefné

8296 Monostorapáti, Vörösmarty utca 16.
8296 Monostorapáti, Petőfi utca 101.

szám alatti lakosokat megválasztotta.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megválasztott tagoktól az esküt vegye ki, a megbízóleveleket
adja át.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2019. augusztus 30.
d.)

napirend: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012 projekt többletelőleg visszafizetése

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a közlekedés fejlesztési pályázattal kapcsolatosan
a számlán maradt önkormányzatra vonatkozó összeg 2.912.587 Ft, amelynek visszautalását
kérte a Magyar Államkincstár konzorcium vezető Nagyvázsony község Önkormányzatától
annak érdekében, hogy a pályázat zárását meg tudják kezdeni. Tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy képviselő-testületi döntés szükséges, mert a korábbi döntés a pályázat benyújtására,
szerződés aláírására vonatkozott. Elmondta Monostorapátin lezárult a projekt, átvételre került
a megvalósított beruházás, amelynek üzemeltetésre történő átadását a Magyar
Közútkezelőhöz a gesztor önkormányzat rendezi.
Varga János képviselő arról kért információt, hogy a járda is az közútkezelőhöz kerül
üzemeltetésre.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az úttest és a járda is a közútkezelő területéhez
tartozik, de az önkormányzat a jövőben is figyelni fog a járdák állapotára és ha a közútkezelő
nem javítja, rendezi az önkormányzat.
Gulyás Erzsébet képviselő az előterjesztéstől függetlenül a híd felújításáról érdeklődött,
mivel annak statikai állapota romlott.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Magyar Közútkezelő Tapolcai üzemegységénél
személyi változás történt, és felkeresték 2-3 héttel ezelőtt, amikor az elköszöntő üzemegység
vezető bemutatta az új vezetőt. A megbeszélésről tájékoztatta a jelenlévőket, majd ismertette a
híd felújításának terveit, amelynek hatósági engedélyezési terve már rendelkezésre áll és
kifolyási oldalon Kapolcs fele 1,5 m széles hidat terveztek. Reméli hamarosan meg is valósul
és szélesebb híd áll majd az arra közlekedők rendelkezésére. Elmondta a híd felújítása már
időszerű tekintettel, a megnövekedett forgalomra és a híd kihordási idejére, amely már
meghaladta a 40 évet. Véleménye szerint, ha hozzányúlnak a hídhoz az önkormányzatot is
érinti, mert olyan hosszú kocsisor lesz várhatóan, ha csak egy sávban lehet majd közlekedni,
ami az itt élők számára nem lesz jó időszak. Véleménye szerint át kell majd gondolni és
kialakítani valami megoldást, amivel kedvezőbb lesz a felújítás okozta torlódás.
Gulyás Erzsébet képviselő véleménye szerint a tervvel ellentétben a másik oldalon lenne
jobb egy gyalogos járdát kialakítani, ahol nagyobb a hely.
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Takács Péter polgármester elmondta, már többször is felmerült, hogy építsen az
önkormányzat gyalogos hidat, de annak költsége olyan magas, hogy az önkormányzat nem
tudja önerőből megvalósítani.
Gulyás Erzsébet képviselő javasolta, hogy szólítsa fel a hivatal a bokrok, növények
kivágására a járda melletti ingatlanok tulajdonosait a Petőfi utcában, a posta felőli oldalon,
mert rálógnak a növények a járdára, csatorna fedelekre akadályozva az azon történő gyalogos
közlekedést.
Soós Gyula képviselő a bokrokat, növényeket az ingatlanok tulajdonosai ültették szépítve a
községet.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint a biztonságos közlekedést veszélyeztetik a járdára belógó
növények.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztést és felhatalmazzák 2.912.587.- Ft a
pályázati összeg visszautalását.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
53/2019. (VIII.28.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012
azonosítószámú „Nagyvázsony és a Művészetek
Völgye
településeinek
komplex
közlekedésbiztonsági fejlesztése” című projekt
szerződésmódosítási igény elfogadásával keletkezett
többlet előlegként kiutalt 2.912.587.- Ft összeg
Magyar
Államkincsár
számlájára
történő
visszafizetéséhez hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent
megnevezett összeg visszautalásáról gondoskodjon.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

Takács Péter polgármester elmondta augusztus 24-én elkezdődött a helyi önkormányzati
választásra való felkészülés és október 13-án település vezetőt, valamint azt segítő
képviselőket választ minden Magyarországi településen élő, így Monostorapáti lakossága is.
Elmondta a jelen képviselő-testület rendes ülésének szakasza a mai nappal lezárult. Reméli a
2019 évi választás is békességben lezajlik. Ismertette a választással kapcsolatosan az
ajánlások leadásának menetét és a határidőket. Elmondta október 13-án új képviselő-testület
kerül a település élére, új ciklus kezdődik és reméli eredményes munkát fognak végezni, akár
csak a jelenlegi képviselő-testület. Megköszönte a képviselők és a civil szervezetek munkáját,
akik színesebbé tették a rendezvényeket, pozitívan hozzájárultak a falu életéhez. Tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy október 4-én 18 órakor lakossági fórum lesz, amelyen a régi képviselő-
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testület elvégzett munkájának ismertetése mellett bemutatkoznak az új jelöltek is. Elmondta a
fórumon összefoglalva ismertetni szeretné majd az elmúlt évek alatt valósult beruházásokat, a
képviselő-testület munkáját, valamint a jövőbeni terveiket mondhatják el azok, akik indulni
szeretnének polgármesternek, képviselőnek.
Soós Gyula képviselő tájékoztatást kért a Zrínyi utca aszfaltozásának megvalósításáról.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy várhatóan szeptember közepén kerül
megvalósítására a STRABAG szeptemberre tett ígérete alapján.
Zentai János helyi lakos és mint a nyugdíjas klub volt vezetője megköszönte a képviselőtestület munkáját, akik véleménye szerint aktívak voltak. Véleménye szerint az aki a
közügyekkel nem szeretne foglalkozni, a közért tenni, a képviselő-testület ülésein nem tud
részt venni az ne induljon képviselőnek, polgármesternek.
Takács Péter polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18:37 órakor bezárta.

K. m. f.

Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

