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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Szőci Művelődési Ház  
   Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés időpontja: 2014. szeptember 22. 1600 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 

 
Németh Balázs  polgármester 
Farkas István  alpolgármester 
Pósa Ferenc  képviselő 
Roikné Kovács Beatrix képviselő 
Szabó Szabolcs  képviselő; a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület 

elnöke 
Lovasi Erika   jegyző  
Becseiné Csikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, 
Szőc Csoportjának vezetője 
Szőc község lakossága  

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
2. Farkas István alpolgármester 
3. Szabó Szabolcs képviselő 

 
Lovasi Erika   jegyző  
Becseiné Csikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
 
1 fő érdeklődő, szőci lakos 
 

A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  3 fő 
 
Indokolt távolmaradását előre bejelentette:  Roikné Kovács Beatrix képviselő 
 
Távolmaradását nem jelezte:   Pósa Ferenc képviselő 
 
Az ülést vezeti:      Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző  
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Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 3 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Roikné Kovács Beatrix képviselő előre bejelentette, 
hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt távol marad az ülésről, Pósa Ferenc képviselő nem 
jelentette be távollétét. 
 
Képviselő-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai 
ülés napirendje a következő: 
 
 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. Törvényességi felhívás teljesítési határideje meghosszabbításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. Óvodai, iskolai étkeztetési hozzájárulás és megállapodás megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

7. Az önkormányzat épülete felújításához kapcsolódó ablakpárkány 
árajánlatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. A falugondnok jutalmazásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9. Vegyes ügyek 
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1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester ismertette az 
előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 1. melléklete.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 
költségvetési rendeletének előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 1/1. melléklete 

 
 
 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 
BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester ismertette az 
előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 2. melléklete.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2014. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2014. (IX.22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 2/1. melléklete 
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3. A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Kérem a jegyző asszonyt, 
ismertesse a testülettel, hogy miért van szükség az adórendeleteink hatályon kívül 
helyezésére, és új rendelet megalkotására. 
 
Lovasi Erika jegyző 
A jelenleg hatályos, a magánszemélyek kommunális adójáról, valamint az iparűzési adóról 
szóló önkormányzati rendeletek nincsenek összhangban egyrészt a jogalkotásról szóló, 
másrészt az adózás rendjéről, valamint a helyi adókról szóló törvény rendelkezéseivel. (A 
jegyző ismertette az előterjesztést, mely e jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a helyi adókról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 3/1. melléklete 
 
 
 
 
4. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A rendeletünkben a méltányossági 
közgyógyellátásra vonatkozó feltételek kedvezőbbek, mint amit a szociális törvény 
meghatároz. Az előterjesztésem lényege, hogy javasolom szigorítani a rendeletünkben az 
erre vonatkozó szabályozást, legyenek ugyanazok a feltételek, mint amelyeket a törvény 
meghatároz. Várhatóan egyre többen adják be kérelmüket, most is van folyamatban egy 
ügy. 
 
Szabó Szabolcs képviselő 
Ezek nem nagy összegek, mármint a különbségre gondolok. 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 22-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

5

Németh Balázs polgármester 
Valóban nem nagy összegek, de ha éves szinten számolunk, akkor már jelentős lehet a 
különbség. Egyre több a kérelem, aztán amikor lejár az ellátás, ha továbbra is jogosult, 
meg kell hosszabbítani.  
 
Szabó Szabolcs képviselő 
Én nem változtatnám meg a jelenlegi feltételeket, adjunk többet azoknak az embereknek, 
akik egyébként is nehezen élnek.  
 
Farkas István alpolgármester 
Egyenlőre én is meghagynám a jelenleg hatályos szabályozást, aztán meglátjuk, hogy 
tényleg hány igény jelentkezik, és az mennyire terheli meg az önkormányzatot. Lehetne 
más módon is segíteni a rászorulókat. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Az idén eddig az időpontig egy méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet nyújtottak 
be. 
 
Németh Balázs polgármester 
A tendencia az, hogy a szociális otthonba például olyan emberek költöznek be, akiknek 
nincsen semmilyen jövedelme. 
 
Szabó Szabolcs képviselő 
Ebből a szemszögből értem a polgármester álláspontját. 
 
Farkas István alpolgármester 
Akkor inkább tényleg vegyük vissza törvényi szintre a helyi rendeletünkben a feltételeket, 
és támogassuk más módon azt, aki rászoruló. 
 
Szabó Szabolcs képviselő 
Jó, akkor vegyük vissza a helyi rendeletünkben a feltételeket a törvényi szintre. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 1/2014. önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4/1. melléklete, 
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a szociális ellátásokról szóló, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
1/2014. (I. 23.) önkormányzati rendelet  

e jegyzőkönyv 4/2. melléklete 
 
 
 
 
Roikné Kovács Beatrix képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre. A 
megválasztott képviselők száma 5, jelenlévő képviselők száma 4, a testület 
határozatképes. 
 
 
 
5. TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester ismertette az 
előterjesztés lényegét, mely e jegyzőkönyv 5. melléklete.) Várom a kérdéseket, 
észrevételeket.  
 
Szabó Szabolcs képviselő 
Meg lehetne keresni sümegi és ajkai vállalkozókat, akik a DRV Zrt. megbízásából is 
szállítanak szennyvizet. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a törvényességi felhívás 
teljesítési határideje meghosszabbításának kéréséről az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2014. (IX. 22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatójához, hogy a 
VEB/004/1147/2014. ügyszámú, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésének szabályozására vonatkozó törvényességi 
felhívásban megjelölt 2014. október 20-i határidőt hosszabbítsa meg. 
 

Indokolás: 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítése 
hosszabb időt vesz igénybe, ezért a képviselő-testület a törvényességi 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 22-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

7

felhívásban megadott határidőig előreláthatólag nem tudja teljesíteni a 
rendeletalkotási kötelezettségét. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának küldje meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. október 3. 

 
 
 
Szabó Szabolcs képviselő 
Elnézést kérek, nekem halaszthatatlan ügy miatt el kell mennem, de az együttes testületi 
ülésre vissza fogok érni. 
 
 
 
Szabó Szabolcs képviselő távozott a képviselő-testületi ülésről. A megválasztott 
képviselők száma 5, jelenlévő képviselők száma 3, a testület határozatképes. 
 
 
 
6. ÓVODAI, ISKOLAI ÉTKEZTETÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS MEGÁLLAPODÁS 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Az óvodai és iskolai étkeztetés 
során az állami támogatás és a szülők által megfizetett térítési díj és a valós költségek 
nem állnak összhangban, mindezek nem fedezik a tényleges költségeket. Halimbán 
készítettek egy kimutatást – melyben a korábbi 995.708 Ft-hoz képest jelentősen 
alacsonyabb hozzájárulási kötelezettséget mutattak ki -, 2014. évben 236.209 Ft-tal 
kellene Szőc Önkormányzatának hozzájárulnia az étkeztetéshez. 
 
Farkas István alpolgármester 
Úgy emlékszem, hogy 2012-ből viszont Halimbának van fizetési kötelezettsége felénk. 
 
Németh Balázs polgármester 
A halimbai pénzügyes kolléganő szerint 2013-ban nem érvényesítették velünk szemben 
az óvodai, iskolai étkeztetéshez a fizetési kötelezettségünket. 
 
Farkas István alpolgármester 
Akkor ennek az a rendje, hogy számoljunk el végre egymással, tegyük rendbe a pénzügyi 
dolgainkat Halimbával! 
 
Németh Balázs polgármester 
Rendben, kezdeményezem az elmaradt elszámolást a Halimbai Önkormányzattal, addig is 
a megállapodások aláírását javasolom az előterjesztések szerint.  



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 22-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

8

 
Kérem, először szavazzunk az óvodai feladatok ellátására feladat-ellátási megállapodás 
megkötéséről Halimba Önkormányzatával az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2014. (IX. 22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata 2014. január 1-jétől határozatlan időre 
feladat-ellátási megállapodást köt az óvodai feladatok ellátására Halimba 
Község Önkormányzatával. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás 
aláírásával. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
 

A megállapodás tervezet e jegyzőkönyv 6/1. melléklete 
 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk az iskolai étkeztetési feladatok ellátására megállapodás megkötéséről 
Halimba Község Önkormányzatával, az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2014. (IX. 22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata 2014. január 1-jétől határozatlan időre 
megállapodást köt az iskolai étkeztetési feladatok ellátására Halimba 
Község Önkormányzatával. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás 
aláírásával. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
 

A megállapodás tervezet e jegyzőkönyv 6/2. melléklete 
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7. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETE FELÚJÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ABLAKPÁRKÁNY ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Két árajánlat érkezett az ablakpárkányokra, melyet képviselő-társaim megkaptak. Mint 
látható, az ajánlott árak között 22.797 Ft a különbség, a Tabo-Team-Hungary Kft. 
Oknoplast-Group ajánlata 167.577 Ft, Bakos Márton építőipari vállalkozóé pedig 144.780 
Ft. Ugyan a Tabo-Team-Hungary Kft. Oknoplast-Group árajánlata a magasabb, azonban 
ők az ajánlott árban mind lemez, mind pedig műanyag kivitelben elkészítenék a 
párkányokat, míg Bakos Márton árajánlata csak lemez kivitelre vonatkozik. A műanyagot 
egyrészt nem kellene festeni, másrészt időt-állóbb lenne, mint a lemezből készült párkány. 
Ma délelőtt beszéltem a Tabo-Team-Hungary Kft. Oknoplast-Group képviselőjével, 
Bakorné Tasner Mártával, és érdeklődtem, hogy lehetne-e szó némi kedvezményről, ha 
őket választanánk? Azt mondta, hogy a párkányok árából 10 % kedvezményt tudnának 
nyújtani, az új ajánlat szerint bruttó 156.144 Ft-ért vállalni tudnák a legyártást és a 
beépítést.  
 
Farkas István alpolgármester 
Így már tényleg nagyon kicsi lenne a különbség a két ajánlott ár között. Javasolom, hogy 
műanyag ablakpárkányokat rendeljünk, az Oknoplast árajánlatát fogadjuk el. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Tabo-
Team-Hungary Kft. Oknoplast-Group ajánlatát fogadjuk el, tőlük rendeljük meg a műanyag 
ablakpárkányokat! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2014. (IX. 22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat épületének felújításához 
kapcsolódóan a kültéri műanyag ablakpárkányokat a Tabo-Team-Hungary 
Kft.-től (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10., képviseli: Bokorné Tasner 
Márta) rendelje meg.  
 
A polgármester bízza meg a társaságot a 2014. szeptember 9-én kelt 
árajánlat szerinti mennyiségben és minőségben az ablakpárkányok 
legyártásával és beépítésével, bruttó 156.144 Ft vállalási áron. 
 
A képviselő-testület az ablakpárkányok költségeit az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. október 10. 
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8. A FALUGONDNOK JUTALMAZÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Az előző képviselő-testületi ülésen beszéltünk arról, hogy a falugondnokot a jelentős 
mértékű túlmunkáinak ellentételezéseként jutalomban részesítjük. Az idén még nem 
kapott jutalmat, várom az összegre vonatkozóan a javaslatokat. 
 
Farkas István alpolgármester 
Támogatom a jutalmazást, minimum egy havi bérének megfelelő jutalomban javasolom 
részesíteni. 
 
Roikné Kovács Beatrix képviselő 
Nem látom a munkáját, nem látok bele a napi tevékenységébe. 
 
Farkas István alpolgármester 
Amikor szervezel valamit, pl. gyereknapot, és ott a falugondnok van a segítségedre, nem 
látod a munkáját? Vagy nem látod, hogy a falunapon, vagy egyéb önkormányzati 
rendezvényen mennyit dolgozik? Nem célszerű így nyilatkozni! 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Javasolom, hogy a falugondnok a munkaidőn 
túl végzett munkája elismeréseként egy havi munkabérének megfelelő jutalomban 
részesüljön. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2014. (IX. 22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy József 
falugondnokot a munkaidőn túl végzett munkájának elismeréseként bruttó 
125.700 Ft jutalomban részesíti. 
 
A képviselő-testület a jutalom fedezetét úgy biztosítja, hogy az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének következő módosításakor az 
egyéb dologi kiadások előirányzatából átcsoportosítja a jutalom és 
járulékai összegét a személyi juttatások előirányzatába. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
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9. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A szőci civil szervezetek működési támogatására a 2014. évi költségvetésben az „egyéb 
működési célú támogatás államháztartáson kívülre” soron összesen 132 eFt-ot terveztünk. 
A Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőc Csoportjának 
támogatására, hasonlóan a tavalyi évhez 35 eFt kifizetését javasolom. A csoport vezetője 
azt kéri, hogy ne banki átutalással, hanem készpénzzel történjen a kifizetés, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül a támogatáshoz juthassanak. Kérem, szavazzunk 35 eFt működési 
célú támogatás nyújtásáról a mozgássérültek helyi csoportja részére! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2014. (IX. 22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 35.000 Ft működési 
támogatást nyújt a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, 
Nyirád, Szőc Csoportjának. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében az „egyéb működési célú támogatás államháztartáson 
kívülre” előirányzat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás pénztári 
kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. október 5. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e valakinek kérdése, felvetése? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Mai ülésünknek több napirendi pontja 
nincs, köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1650 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 


