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J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült:  Apátistvánfalva, Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 
2013.június 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésér ől.  
 
Jelen vannak: 
 
 Erdei Lászlóné polgármester  
 Trajbár Edit  alpolgármester 
 Kalamár Tamás képviselő 
 Kovács Anita  képviselő 
 Doncsecz Norbert  képviselő 
 
  
Tanácskozási  
joggal 
meghívott:  Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző  

 
 

Jegyzőkönyv- 
vezető: Bartakovics Endre ig. főmunkatárs 
 
 
Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere köszönti az ülés 
résztvevőit, a képviselő-testületei tagokat, valamint a Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét. 
 
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat képviselő-
testülete 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. 
 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket: 
 
Napirendek: 
 
 
1.) Rendelet alkotás az anyakönyvi eljárásokról. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyzője 
 
2.) Közös önkormányzati tulajdonú intézmények fenntartása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
3.) Stepics Zsanett 8640. Fonyód Makai út 25.szám alatti lakos 

szolgálati lakás kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 



 

 

4.) Falunap lebonyolításával kapcsolatos előterjesztés és 
döntéshozatal. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
5.) Törvényességi felhívás. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
6.) Könyvtárosi megbízásra beérkezett pályázatok elbírálása. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

7.) A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében 2013.II.félévi 
ügyeleti díj többlettámogatása. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

8.) Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Települési Önkormányzat 
4/2002.( III.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

9.) Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelem jogosultságra 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné pogármester 

 
10.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
Zárt ülésen: 
 
1.) Csicsek Ferenc Apátistvánfalva Fő út 29.szám alatti lakos átmerneti 
segély kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné pogármester 

2.) Kovács Antalné  Apátistvánfalva Fő út 31.szám alatti lakos átmerneti 
segély kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné pogármester 

 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

 

 



 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  

Képvisel ő-testületének 

42/2013.( VI.19.) képvisel ő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 
Sűrgösséggel felveszi a napirendi pontok közé az alábbiakat: 
 
6.) Könyvtárosi megbízásra beérkezett pályázatok elbírálása. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

7.) A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekben 2013.II.félévi 
ügyeleti díj többlettámogatása. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

8.) Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Települési Önkormányzat 
4/2002.( III.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

9.) Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelem jogosultságra 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné pogármester 

 
 
Zárt ülésen tárgyalja a következőket: 
 
1.)  Csicsek Ferenc Apátistvánfalva Fő út 29.szám alatti lakos átmerneti 
segély kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné pogármester 

2.) Kovács Antalné  Apátistvánfalva Fő út 31.szám alatti lakos 
átmerneti segély kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné pogármester 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő-testület  
 
 
 
 



 

 

1./ Napirend:  
 
Rendelet alkotás az anyakönyvi eljárásokról. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyzője 
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Dr .Dancsecs Zsolt KÖH jegyző ismerteti előterjesztését, melyet a 
rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület tagjai írásban 
megkapták.  

Kéri a testület tagjait, hogy a leírtakkal kapcsolatosan tegyék meg 
észrevételeiket, hozzászólásaikat, illetve az elhangzottak alapján a 
rendelettervezet elfogadását. 

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérik a vonatkozó rendelet megalkotását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja: 
 

APÁTISTVÁNFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(VI.24.) önkormányzati 

rendelete az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakö nyvi és családi 
események engedélyezésének szabályairól, valamint a z azokért 

fizetend ő díjak mértékér ől 
 

A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy az előterjesztés  2.számú 
mellékletét képezi az anyakönyvi eljárásnak a szolgáltatási díjára 
vonatkozó része. Kéri a testületet, hogy a melléklet zeneszolgáltatásra, 
gyertyára, pezsgőre és az egyéb költségekre vonatkozó összegeket 
abból töröljék. 
 
Ismerteti a vonatkozó határozati javaslatot, kéri a képviselő-testület 
tagjait, tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásukat. 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik a szolgáltatási díjra vonatkozó határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
szavazattal az alábbi határozatott hozza: 
 
 
 



 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

43/2013. (VI.19.) képvisel ő-testületi határozata  
 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Anyakönyvi eljárás szolgáltatási díjait 2013. július 01-től az 
Előterjesztés 2. számú melléklete szerint határozza meg.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
2./ Napirend:  
 
Közös önkormányzati tulajdonú intézmények fenntartása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a vonatkozó 
határozati javaslatot, kéri a testület tagjait, hogy az abban foglaltakkal 
értsenek egyet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben leírtakkal 
és az ismertetett határozati javaslatban foglaltakkal.  
 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

44/2013. (VI. 19.) képvisel ő-testületi határozata  
 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése 
értelmében a Temető és Orvosi Rendelő ingatlanok esetében a tulajdonhoz 
feladat ellátási kötelezettség is tartozik, lakosságszám arányos a fenntartási 
hozzájárulás alapján látja el feladatát.  
Az épület karbantartásának, javításának költségeit az Apátistvánfalvi és 
Orfalui Községi Önkormányzatok állják tulajdonhányadukkal arányosan : 
Apátistvánfalva 2/3-os részarányban, míg Orfalu 1/3-os részarányban. 
 
A Képviselő-testület álláspontja, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó 
kiadásokat mindhárom Önkormányzat lakosságszám arányosan vállalja, az 
arányok a következők: Apátistvánfalva 67% arány, Kétvölgy 21% arány, 
Orfalu 12% arány. 
 



 

 

Az Önkormányzatok közti pénzügyi elszámolást a képviselő-testület ¼ évente 
tartja célszerűnek elvégeztetni. 
Egyéb felmerülő és szükséges javítás, karbantartás és kiadás csak a 
Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek Önkormányzatainak előzetes 
egyeztetésével és hozzájárulásával történhet, kivétel az azonnali, kárelhárító 
munkálatok esete. 
Az Általános Iskola és Óvoda, valamint a hozzá tartozó terület karbantartási 
és javítási költségei a két Önkormányzatot részarányosan terhelik, egyeztetve 
és együttműködve az Országos Szlovén Önkormányzattal. 
Ezen ingatlanok kapcsán minden esetben előzetes egyeztetés és 
hozzájárulás szükséges a két Önkormányzat részéről. 
A harmadik csoportba tartozó ingatlanok esetében javaslat, hogy a 
tulajdonviszonyok rendezését, részben a használatból fakadóan (Klub, volt 
Körjegyzőségi épület), részben a praktikum és további felhasználása 
érdekében. 
A képviselő-testület állásfoglalása, hogy a kérdés rendezése érdekében 
ingatlanbecslést kell kérni a vonatkozó ingatlanokra, s azt követően a két 
Önkormányzat Képviselő-testületeinek egyeztető ülésén kell a végleges 
döntést meghozni. 
A felmerülő költségeket Apátistvánfava és Orfalu Önkormányzatai a tulajdon 
hányad arányában vállalná. Az ingatlanbecslő szakértő kiválasztására három 
árajánlat bekérését követően kerülne sor. 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert, hogy a 
megállapodás megkötése előtt vegye fel a kapcsolatos Kétvölgy és 
Orfalu Községi Önkormányzatok polgármestereivel. 
 
Felelős: Képviselő-testölet és Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: Folyamatos és 2013. augusztus 31. 
 
 
3./ Napirend:  
 
Stepics Zsanett 8640. Fonyód Makai út 25.szám alatti lakos szolgálati 
lakás kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet előterjesztésére 
vontkozóan 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal értsenek egyet.  
 
A képviselő-testület tagjai az ismertetett előterjesztésben foglaltakkal 
egyetértettek, kérik a napirenddel kapcsolatos határozat meghozatalát. 
 



 

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

45/2013. (VI. 19.) képvisel ő-testületi határozata  
 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint 
bérbeadó 2/3 arányú tulajdonát képezi a Körmendi Földhivatalnál, 
Apátistvánfalva 90 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 64,10 m2 
alapterületű, 9982 Apátistvánfalva, Fő utca, 107 szám, alatt található 
összkomfortos önkormányzati bérlakás, mely a következő helyiségeket 
tartalmazza : 2+1 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 kamra, 1 WC és 1 
loggia.  
A lakás bérlőjéül Stepics Zsanett , (szül.:Lengyeltóti , 1980.május 11. 
anyja neve: Molnár Zsuzsanna, lakcím: 8640. Fonyód, Makai út 25. 
szám alatti lakost jelöli ki 2013.augusztus 15.napjától egy év 
időtartamra.  
A megjelölt lakás bérleti díját, tekintettel a bérbeadás szolgálati 
jellegére, a Képviselő-testület 30.000.- Ft, azaz Harmincezer forint 
összegben határozza meg.  
A Képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert a 
lakásbérleti szerződés elkészítésével és annak aláírásával.  
 
Felelős: Képviselő-testület és Erdei Lászlóné polgármester.  
Határidő: Azonnal és 2013.július 31. 
 
 
 
4./ Napirend: . 
 
Falunap lebonyolításával kapcsolatos előterjesztés és döntéshozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirendre vonatkozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, elmondja, hogy a 
Falunap programjait előzetesen egyeztette jelenlévő képviselő társaival. 
Az hétvégi program megszervezésében minden testületi tag aktívan 
részt vett és közreműködött. Kéri, hogy lehetőségéhez mérten 23-án is 
segítsék a sikeres lebonyolítást. 
 



 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek, 
kérik a vonatkozó határozat meghozatalát. 
 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

46/2013. (VI. 19.) képvisel ő-testületi határozata  
 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a 2013.június 23-án az Apátistvánfalvi Falunap rendezvén 
megszervezésével, az annak keretében tartandó Emléktábla avatással 
és kultúrális délutáni program megszervezésével.  
A képviselő-testület a falunap sikeres lebonyolítása érdekében 500 eFt-
ot különít el az önkormányzat 2013.évi költségvetésében. Megbízza a 
polgármestert az előkészületek végzésével.  
.  
Felelős: Képviselő-testület és Erdei Lászlóné polgármester  
Határidő: Azonnal és 2013.június 30. 
 
 
5./ Napirend:   

Törvényességi felhívás. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester röviden ismertette előterjesztését és a 
kapcsolódó határozati javaslatot. 

Kéri a képviselő-testület tagjainak állásfoglalását. A testület tagjai az 
elhangzottakat tudomásul vették. 

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 



 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

47/2013. (VI.19.) képvisel ő-testületi határozata  
 
 
Apátistvánfalva községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vas 
megyei Kormányhivatal VAB/TORV/1-222/2013. számú törvényességi 
felhívásban - mely az önkormányzat közép-és hosszú távú 
vagyongazdálkodásra vonatkozik – foglaltakkal egyetért. Ugyanakkor 
jelzi, hogy Apátistvánfalva Község Önkormányzatának közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét 2013. május 22-én a 29/2013. 
számú határozatával elfogadta.  
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert, hogy a 
képviselő-testület döntéséről a Vas megyei Kormányhivatalt 
tájékoztassa.  
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászóné polgármester  
Határidő: 2013.június 30.  
 
 
6./ Napirend: 

 

Könyvtárosi megbízásra beérkezett pályázatok elbírálása. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

Erdei Lászlóné polgármester megemlíti, hogy a megbízásra 
vonatkozóan két pályázat érkezett. Az előterjesztésben nem szerepel, 
hogy a feladatot heti két alkalommal hat órában kell ellátni. Javasolja, 
hogy a testület értsen egyet megbízás 2013.július 1. napjával történő 
havi bruttó 20.000.- Ft megbízási díj megállapításával. A pályázók közül 
Doncsecs Judít személyével ért egyet aki munkaviszonnyal nem 
rendelkezi és nemzetiségi nyelvísmerete is van. Kéri a képviselő-
testület tagjainak véleményét, hozzászólását. 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést áttanulmányozva 
egyetértettek az elhangzott javaslattal, az ismertetett feltételekkel kérik 
a határozat megszavaztatását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 



 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

48/2013. (VI.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete Doncsecs 

Judit Apátistvánfalva Fő út 95/A szám alatti lakost bízza meg a 

könyvtárosi teendők, feladatok ellátásával. heti 6 órában 2 alkalommal 

megbízási jogviszony keretében.  

A képviselő-testület 2013.július 01.napjától havi bruttó 20.000.- Ft, azaz 

Húszezer forint megbízási díjat állapi meg nevezett részére.  

A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármester a 

megbízási szerződés elkészítésével és annak aláírásával. 

  

Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester  

Határidő: 2013.június 30. 

 

7./ Napirend:  

A háziorvosi ügyeleti ellátás boztosítása ésrdekénen 2013.II.félévi 

ügyeleti díj többlettámogatása. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

Erdei Lászlóné polgármester röviden összefoglalja előtterjesztését és a 

határozati javaslatot. Kéri a testület tagjainak vélemémyét, 

hozzászólását. 

A képviselő-testület tagjai ez előterjesztésben foglaltakal egytértettek 

kérik a határozat megszavaztatását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 

igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 



 

 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

49/2013. (VI.19.) képvisel ő-testületi határozata  
 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy az orvosi ügyeletet ellátók bérezését várhatóan 
2013. július 01. időponttól meg kell emelni. Ehhez – a lakosságszám 
arányos finanszírozás elvet figyelembe véve – 2013. II. félévre 68.000 
Ft többlettámogatást biztosít a Rendelőintézetnek a tartalék (előző 
évek) terhére azzal, hogy a béremelést és az ellátás formájának 
hosszútávon való biztosítását egyeztetni szükséges a kistérség 
önkormányzataival.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
  dr. Csiszár Judit intézetvezető  
  dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  
 
 
8../ Napirend: 

 

Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Települési Önkormányzat 4/2002.( 
III.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

A napirenddel kapcsolatot rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Dr .Dancsecs Zsolt KÖH jegyző ismerteti előterjesztését, melyet a 
rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület tagjai írásban 
megkapták.  

Kéri a testület tagjait, hogy a leírtakkal kapcsolatosan tegyék meg 
észrevételeiket, hozzászólásaikat, illetve az elhangzottak alapján a 
rendelettervezet elfogadását. 

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérik a vonatkozó rendelet megalkotását. 

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja: 
 



 

 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának  

9/2013.(VI.24.) 

 önkormányzati rendelete a 

Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Települési Önkor mányzatának 

az Apátistvánfalva Körjegyz őség köztisztvisel ői, közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseir ől szóló 4/2002. ( III.28.) számú 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér ől 

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
9./ Napirend: 

 

Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelem jogosultságra 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné pogármester 

 

Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet 
előterjesztéséről és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatról.  

Kéri a testület tagjait, hogy a leírtakkal kapcsolatosan tegyék meg 
észrevételeiket, hozzászólásaikat. 

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérik a vonatkozó rendelet megalkotását. 

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérik a vonatkozó határozat meghozatalát. 

 

Kovács Anita képviselő bejelenti, hogy a napirend vonatkozásában 
érintett, ezért a szavazás során tartózkodni fog. 

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 

igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenvélemény nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 



 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

50/2013. (VI. 19.) képvisel ő-testületi határozata  
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 
elhangzott előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 

 
A képviselő-testület javasolja a Apátistvánfalva Fő út 106.szám alatt 
lévő Apáti V&V Kft. kijelölését a dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenység folytatására. 

 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármester, hogy a 
döntésről a Nemzeti Dohánytermék Kiskereskedelmi Nonprofit Zrt. 
részére a képviselő-testület döntéséről szóló határozatot és a 
kijelölésre javasolt személyre/cégre vonatkozó adatlapot juttassa el. 

 
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
10./ Napirend: 

 

Képviselői interpellációk, egyebek. 

 
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás, intepelláció 
nem hangzott el. 

 

Erdei Lászlóné polgármester megköszönte ülésen jelenlévők 
közreműködését, a megjelenést a nyílt ülést 17.50 órakor ülést bezárja 

 
K. m. f. t. 

 
 

(: Erdei Lászlóné :)    (: Dr. Dancsecs Zsolt:) 
     polgármester                                       jegyző 


