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Jegyzőkönyv 
Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án, 
a Polgármesteri Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jele vannak: Szarvák Imre polgármester
Dömők Istvánné
Feketéné Laczlavik Ildikó
Gál Zoltán
Jakusné Vámos Mária
Kátai Lajos
Koczka László önkormányzati képviselők
Dr. Tóth-Daru Péter
Vígh Miklós 
Zsoldi Lajos bizottsági tagok
Sándor Erzsébet (Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény)
Dr. Körei-Nagy József r. alezredes
Fazekas-Füzesi György r. hadnagy
Tarpai Tamás r. törzsőrmester
Káplár Péntek Mónika (Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
Homajovszki Tibor (Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft.)
Gulyás Csaba
dr. Kovács Kornél jegyző
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Koczka Lászlószemélyét javasolja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a javaslatban foglaltakat 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:

36/2015. (V.28.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné 
Vámos Mária és Koczka László  személyét elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: a kiküldött napirend kiegészítésére, illetve cseréjére tesz javaslatot. Kéri napirendre 
venni  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  felügyelő  bizottságának  megválasztásáról,  és  a 
Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  pénzügyi  beszámolójáról  szóló  előterjesztéseket.  A 
Jászalsószentgyörgy  közbiztonságának  helyzetéről  szóló  beszámolót,  valamint  az  önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:



• Beszámoló  Jászalsószentgyörgy  település  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság 
javítására tett intézkedésekről 2014. évben

• Előterjesztés  az  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról 
szóló 2014. évi átfogó értékelés elfogadásáról

• Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról
• Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolójáról
• Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
• Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2014.  évi  pénzügyi  tervének 

végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról
• Előterjesztés az Alsó-jászsági Köznevelési intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről
• Előterjesztés  a  Jászsági  Alapszolgáltató  Központ  jászalsószentgyörgyi  telephelyén 

alkalmazandó térítési díjak elfogadásáról
• Előterjesztés  gyermekétkeztetés  feltételeit  javító  fejlesztések  támogatására  pályázat 

benyújtásáról
• Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
döntéshozatalban részt vevő 6 fő – a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

37/2015. (V. 28.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Feketéné Laczlavik Ildikó megérkezett az ülésre.

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Renault 
Master  falubusz  eladásra  kerül  2.5  millió  forint  összegben.  Az  eladáshoz  a  képviselő-testület 
hozzájárulása szükséges. Kéri a testület hozzájárulását a falubusz értékesítéséhez.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a javaslatban foglaltakat 

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

38/2015. (V.28.) KT határozat 

Hozzájárulás falubusz értékesítéséhez 

A Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Renault  Master 
típusú falubusz értékesítéséhez 2,5 millió forint összegben.



Meghatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötéséhez.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: átadja a szót Sándor Erzsébet intézményvezető asszonynak.

Sándor Erzsébet: szeretettel meghívja  a képviselő-testület tagjait az óvodai ballagásra.

[1. napirendi pont]

Beszámoló Jászalsószentgyörgy település közbiztonságának helyzetéről,  a közbiztonság  
javítására tett intézkedésekről 2014. évben

Körei-Nagy József: a beszámolóban foglaltakon túl, kéri a  település lakatlan ingatlanainak listáját.

Szarvák  Imre: a  beszámolóval  kapcsolatban  elmondta,  véleménye  szerint  javult  a  település 
közbiztonsága, ami a számadatokból is látható. Kéri a beszámolóban foglaltak elfogadását.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a beszámolóban foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

39/2015. (V.28.) KT határozat 

 Jászalsószentgyörgy település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására  
tett intézkedésekről 2014. évben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a   Jászalsószentgyörgy település 
közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság  javítására  tett  intézkedésekről  2014.  évben 
beszámolóban foglaltakat   elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Rendőrkapitányság Jászberény
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

[2. napirendi pont]

Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló 2014. évi átfogó értékelés elfogadásáról

Szarvák Imre: véleményeket hozzászólásokat kér a napirenddel kapcsolatban.
Mivel nem volt felvetés elfogadásra javasolja a tájékoztatóban foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – az tájékoztatóban foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::



40/2015. (V.28.) KT határozat 

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. 
évi átfogó értékelés elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi átfogó értékelését  elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

[3. napirendi pont]

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról

Szarvák Imre: felügyelő bizottság tagjának javasolja Jakusné Vámos Mária személyét

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a javaslatban foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

41/2015. (V.28.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   Jászalsószentgyörgyi  Vízmű 
Kft. felügyelő bizottság tagjának Jakusné Vámos Mária személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: felügyelő bizottság tagjának javasolja Vígh Miklós személyét

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a javaslatban foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

42/2015. (V.28.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   Jászalsószentgyörgyi  Vízmű 
Kft. felügyelő bizottság tagjának Vígh Miklós  személyét megválasztotta.



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: felügyelő bizottság tagjának javasolja Kátai Lajos  személyét

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a javaslatban foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

43/2015. (V.28.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   Jászalsószentgyörgyi  Vízmű 
Kft. felügyelő bizottság tagjának Kátai Lajos személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: amíg a felügyelő bizottság ülésezik szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

[4. napirendi pont]

Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Koncessziós  Közmű  Üzemeltető  Kft.  2014.  évi  pénzügyi  
beszámolójáról

Szarvák Imre: a beszámolót a felügyelő bizottság elfogadta. Szavazásra bocsátja a beszámolóban 
foglaltakat. 

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a beszámolóban foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

44/2015. (V. 28.) KT határozat 

A Jászalsószentgyörgyi Vízmű Koncessziós Közmű Üzemeltető Kft. 2014. évi pénzügyi  
beszámolójáról

A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgyi Vízmű 
Koncessziós Közmű Üzemeltető Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolóját elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.



[5. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: tájékoztatójában  elmondta,  hogy  a  napelemek  az  intézményekre  felszerelésre 
kerültek. A Jász Világtalálkozó bevétele nőtt  5 millió forinttal . Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter támogatta a rendezvényt, Ő lesz a fővédnök is. Szponzoroktól 2 millió forintra számít,  
pályázatokból  pedig  mintegy  5  millió  forint  bevételt  vár  még.  Civil  szervezetek  segítségével 
pályázat  került  beadásra  falubusz  beszerzésére.  A  Vadas  lejárat  aszfaltozása  megtörtént.  A 
sportöltöző  szigetelés  elkészült,  a  sportpálya  világítás  bővítésre  került.  Lovasközpont  átadásra 
kerül, vízimalom üzemel, a belvizes projekt befejezésre került.
Véleményeket hozzászólásokat kér a napirenddel kapcsolatban.
Mivel nem volt észrevétel szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7fő – a tájékoztatóban foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

45/2015. (V.28.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

A  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2014.  évi  pénzügyi  tervének  
végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a rendelet-tervezetben foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

11/2015. (V.29.) Önkormányzati  rendelet  

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
(A 11/2015. (V. 29.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[7. napirendi pont]

Előterjesztés az Alsó-jászsági Köznevelési intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről



Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – az előterjesztésben foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

46/2015. (V.28.) KT határozat 

Az Alsó-jászsági Köznevelési intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről

1.  A  Képviselő-testület  az  Nkt.  83.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  szervek  véleményét 
megismerve dönt a Társulás megszüntetéséről 2015. augusztus 31-i hatállyal, Jászalsószentgyörgy 
tekintetében  a  költségvetési  szerv  átszervezéséről,  Jászboldogháza  tekintetében  új  költségvetési 
szerv létrehozásáról 2015. szeptember 1-jei hatállyal.
Határidő: 2015. május 28.
Felelős: Szarvák Imre polgármester, Szűcs Lajos polgármester 

2.  A képviselő-testületek  elfogadják  a  Társulást  megszüntető  okiratot  illetve  az  alapítói  okirat 
módosításról szóló okiratot (Jászalsószentgyörgy) illetve új alapítói okiratot (Jászboldogháza).
Határidő: 2015. július 31.
Felelős:  Szarvák Imre polgármester, Szűcs Lajos polgármester

3.  A tagönkormányzatok  jegyzői  gondoskodnak  a  fenntartói-váltással  kapcsolatban  az  alapítói 
okirat-módosítás illetve új alapítói  okirat,  testületi  határozatok és MÁK adatlapok beküldéséről, 
Jászboldogháza tekintetében OM azonosító igényléséről illetve a KIR feltöltéséről.
Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző, dr. Dinai Zoltán jegyző 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) JNSZMKH Szolnok
3.) Szűcs Lajos polgármester Jászboldogháza
4.) Sándor Erzsébet intézményvezető 
5.) dr. Kovács Kornél jegyző H.
6.) dr. Dinai Zoltán  jegyző Jászboldogháza
7.) Irattár H.

[8. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászsági  Alapszolgáltató  Központ  jászalsószentgyörgyi  telephelyén  
alkalmazandó térítési díjak elfogadásáról

Szarvák  Imre:  javasolja  a  rendelet-tervezet  2.  számú  mellékletében  a  szociális  étkeztetésért 
fizetendő  térítési  díjak  módosítását  az  alábbiak  szerint:  akinek  rendszeres  havi  jövedelme  nem 
haladja meg a nyugdíjminimumot 100,- Ft, akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 150 %-át 260,- Ft, akinek rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a 
és 200 %-a között van 360,- Ft, akinek rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át 
meghaladja 460,- Ft. Szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat, a módosításokkal.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – az előterjesztésben foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 



elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

47/2015. (V.28.) KT határozat 

A Jászsági Alapszolgáltató Központ jászalsószentgyörgyi telephelyén alkalmazandó térítési 
díjak elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   Jászsági  Alapszolgáltató 
Központ jászalsószentgyörgyi telephelyén alkalmazandó térítési díjak elfogadásáról szóló rendelet-
tervezetben foglaltakat  elfogadja.  A rendelet  2.  számú melléklet  2.  )  pontját  az alábbiak szerint 
javasolja elfogadni:
- akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimumot 100,- Ft,
- akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át 260,- Ft,
- akinek rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 200 %-a között van 360,- Ft,
- akinek rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át meghaladja 460,- Ft.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászjákóhalma Község Önkormányzata
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

[9. napirendi pont]

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására

dr.  Kovács  Kornél: elmondta,  hogy az  óvoda  melegítőkonyhája  kerül  felújításra  5  %-os  önerő 
igénybevételével.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – az előterjesztésben foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

48/2015. (V.28.) KT határozat 

Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról
 
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  arról  dönt,  hogy  a 
Nemzetgazdasági  Minisztérium  által  kiírt  „a  gyermekétkeztetés  feltételeit  javító  fejlesztések 
támogatására”  című  pályázati  kiírásra  pályázatot  nyújt  be  a  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei 
Intézmény melegítő-tálaló konyhájának felújítása céljából.

A beruházás bruttó költsége: 10.312.236,- Ft
Támogatási igény: 9.796.624,- Ft
Vállalandó önerő: 515.612,- Ft

A Képviselő-testület az önerő összegét a 2015. évi költségvetésében biztosítja.



Határidő. 2015. május 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Magyar Államkincstár Szolnok
3.) Irattár H.

[10. napirendi pont]

Előterjesztés  pályázat  benyújtásáról  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  
fejlesztések támogatására

dr. Kovács Kornél: három pályázati lehetőségről van szó az egészségház külső hőszigetelése, Óvoda 
út felújítása, valamint műfüves pálya kialakítása a Rákóczi úti iskolában.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – az előterjesztésben foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta::

49/2015 (V. 28.) KT határozat 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által  kiírt  „Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására”  című  pályázati 
kiírásra pályázatot nyújt be az alábbi alcélok szerint:

I.  Kötelező  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztésére,  felújítására:  A 
Jászalsószentgyörgy, Fő út 92. szám alatti Egészségház energetikai fejlesztése
II.  Belterületi  utak,  járdák,  hidak  felújítására:  A Jászalsószentgyörgy,  Óvoda  út  aszfaltfelújítási 
munkálatai
III. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására: Műfüves grundpálya 
kialakítása a Rákóczi úti iskola tanulói sportolási lehetőségének biztosítására

A pályázati alcélok támogatási igénye:
I.  Kötelező  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztésére,  felújítására  igényelt 
támogatás: 16.191.703.- Ft, önerő: 852.195.- Ft
II. Belterületi utak, járdák, hidak felújítására igényelt támogatás: 6.978.625.-  Ft,  önerő: 
1.231.522.- Ft
III. Óvodai,  iskolai  és  utánpótlás  sport  infrastruktúra-fejlesztésére,  felújítására  igényelt 
támogatás: 7.072.193.- Ft, önerő: 1.248.034.- Ft

Igényelt támogatás összesen: 30.242.521.- Ft
Vállalt önrész összesen: 3.331.751.- Ft

A Képviselő-testület az önerő összegét a 2015. évi költségvetésében biztosítja.



Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Magyar Államkincstár, 5000 Szolnok Liget út 6.

Zsoldi Lajos: bejelenti, hogy lemond a Községi Polgárőr Szervezet vezetői tisztségéről.

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás az ülést 18,30 órakor bezárja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester      jegyző 

Jakusné Vámos Mária Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


