
A L S ÓN E M E S A P Á T I 

Község 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2012. október 11 -ei  ny i l v á n o s   ülésének  

j e g y z ő k ö n y v e 

Szám:     79-22/2012. 

Tartalom:            KÓD 

HATÁROZATOK 

 

89/2012.(X.11.) határozat          Z1   

a járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról 

 

90/2012.(X.11.) határozat          C3 

a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda I. félévi beszámolójáról, költségvetésének  

módosításáról  

 

91/2012.(X.11.) határozat          J4   

Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda csoportlétszám-túllépés engedélyezéséről 

 

92/2012.(X.11.) határozat           

a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon J4 

működtetésének kérdésében 

 

93/2012.(X.11.) határozat           C3 

a Védőnői Szolgálat I. félévi beszámolójáról 

 

94/2012.(X.11.) határozat         C3 

Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése I. félévi  

beszámolójáról  

 

95/2012.(X.11.) határozat            C3 

az Önkormányzat I. féléves beszámolójáról 

 

96/2012.(X.11.) határozat          Z1 

 „Alsónemesapátiért díj” adományozásáról Kremznerné André Ildikó részére  

 

97/2012.(X.11.) határozat          E16 

ZALAISPA Társulás társulási megállapodása módosításáról 

 

98/2012.(X.11.) határozat           

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013. évi fordulójához való csatlakozásról Z1 

 

RENDELETEK 

 

15/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelet            B1 

Alsónemesapáti község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló  

7/2012.(II.16.) rendeletének módosításáról 

 

16/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelet        J1 

az állatok tartásáról szóló 12/2011. (X.10.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti  község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 11. 

napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Balaton Józsefné polgármester 

  Dr. Szeghy Márta alpolgármester 

  Csiszár Éva képviselő 

Krápicz Lászlóné képviselő 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő 

    

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző,  

Tanácskozási joggal meghívott: Szabó Katalin igazgató, Fehér Attila igazgatóhelyettes 

Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester 

Az ülésen az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem jelent meg.  

 

Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-

testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van. Ismertette az 

ülés napirendi pontjait, és javaslatot tett napirendi pontokra az alábbiak szerint, melyet a Képviselő-

testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadott: 

 

 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2012. I. féléves gazdálkodásáról és költségvetés-

módosításáról 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló rendelettervezetről 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

3. Egyebek 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

4. Önkormányzati hatósági ügyek  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

A testület az 1. napirendi pont tárgyalása előtt megtárgyalta a járási hivatal kialakításához kapcsolódó 

megállapodás tervezetét.  

 

Simon Margit körjegyző beszámolt a járási hivatal kialakításának előkészületeiről. Elmondta, hogy a 

Képviselő-testület döntéséről soron kívül kell a Kormányhivatalt tájékoztatni.  

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott a járási biztossal folytatott egyeztetésről. 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy 1 fő köztisztviselő átvételére kerül sor, aki igazgatási 

előadóként dolgozik. Pénzügyi területen dolgozó munkatárs, vagy üres álláshely átadására nem volt 

lehetőség. Elmondta, hogy a köztisztviselő által használt számítógépre, nyomtatóra és asztalra is igényt 

tartanak a járási hivatal létrehozásához. 

A körjegyző beszámolt az érintett köztisztviselő kiválasztásának szempontjairól. Elmondta, hogy nagyon 

sok önkormányzati szociális ügy marad, amit továbbra is az önkormányzatoknak kell ellátni. Ezen kívül a 

köztisztviselő anyakönyvvezetőként is működött, iktatott, testületi üléseken jegyzőkönyvet vezetett, 

hagyatéki, népesség-nyilvántartási és egyéb igazgatási feladatokat is ellátott, amelyek közül csak a 

népesség-nyilvántartási feladat szűnik meg. A gyámügyek terén a nem segélyezési típusú feladatokat a 

körjegyző végezte, így a hatáskörváltozás az ő leterheltségét csökkenti.  

A járási biztos elmondta az egyeztetésen, hogy a köztisztviselő munkaidejének egyrészét a járási 

hivatalban, másrészét a korábbi településein tölti. 



A körjegyző tájékoztatást adott a közszolgálati ellenőrzésről.  

 

A polgármester javasolta a megállapodás elfogadását.  

 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

89/2012. (X.11.) Határozata 

a járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a járási hivatal kialakításához kapcsolódó 

megállapodás tervezetét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

A megállapodás a határozat elválaszthatatlan részét képezi.  

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: azonnali 

 

A döntéshozatalt követően a testület rátért az 1. napirendi pont tárgyalására. 

 

Balaton Józsefné polgármester az iskolaigazgatót kérte fel a beszámoló szóbeli kiegészítésére. 

 

Szabó Katalin igazgató elmondta, hogy az intézmény a feladatokat időarányosan teljesítette, pályázati 

beszerzések voltak. Módosításokat az előző évi pénzmaradvány indokolja. III. negyedévben is 

módosítani kell majd a költségvetést az IPR támogatással (2012. I-VIII. hó) 

Az IPR támogatást kirándulásra, fejlesztő eszközökre, egyéb hátrányok csökkentésére alkalmas 

kifizetésekre fordította intézmény.  

Szakosellátottság 100 %-os, részmunkaidős némettanár, kémiából óraadó áll rendelkezésre. Mindez az 

intézményi esélyegyenlőségi terv célkitűzése volt. 

 

Balaton Józsefné polgármester: időarányos alatt maradt a teljesítés.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő:  Látszik Nemesapáti önkormányzat finanszírozási elmaradása, az 

intézmény gazdálkodás rendben van.  

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, a beszámoló elfogadását és a 2012. évi költségvetés 

(pénzmaradvánnyal történő) módosítását. 

 

Egyéb észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a Csertán Sándor Általános 

Iskola és Óvoda 2012. évi I. féléves beszámolójáról, költségvetés-módosításáról és a Képviselő-testület 5 

igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

90/2012.(X.11.) határozata  

a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda I. félévi beszámolójáról, költségvetésének módosításáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 

2012. évi költségvetésének módosítását és I. féléves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a további takarékos gazdálkodásra.  

 

Felelős:   intézményvezető  

Határidő:  folyamatos  

 



Szabó Katalin iskolaigazgató: Szakmailag is jó megoldás, hogy 2,5 éves kortól járhatnak óvodába a 

gyerekek. Nemesapátiban magas a létszám, már engedélyezték a fenntartók a csoportlétszám-emelést. 

Azonban két halmozottan hátrányos helyzetű gyereket hoztak, akiket kötelező felvenni. Csoportot kellene 

bontani a délelőtti iskola-előkészítés idejére, ehhez kevés a személyi állomány.  Iskola jövője 

szempontjából fontos, hogy sok gyerek legyen az óvodában. Alkalmi munkavállalóval próbálunk 

besegíteni az óvodai bérmegtakarítás terhére. Át kell gondolni, hogy milyen megoldásban működik majd 

az óvoda, ha az iskola az államhoz kerül.  

 

Csiszár Éva képviselő: Alsónemesapátiban van szabad kapacitás 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a fenntartó további 10%-os túllépést engedélyezhet, ha azzal az 

óvodai szülői szervezet egyetért a közoktatási törvény 3. sz. melléklet II. rész 8. pontja alapján.  

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, az engedélyezést.  

 

Egyéb észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el az óvodai csoportlétszám 

ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

91/2012.(X.11.) határozata  

aCsertán Sándor Általános Iskola és Óvoda csoportlétszám-túllépés 

engedélyezéséről 

 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Köot.) 102.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 

döntést hozza: 

A Köot. 3. sz. melléklet I. részben meghatározott maximális létszámok a II. 8. pont alapján 10%-kal 

túlléphetők.  

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a szülői szervezet egyetértését szerezze be.  

 

Felelős:   intézményvezető  

Határidő:  folyamatos  

 

 

Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

74.§.(5) bekezdésében foglalt rendelkezésekről.  

Elmondta, hogy a települési önkormányzatoknak akkor kell nyilatkozniuk, ha az állami 

intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó 

és ingatlanvagyon működtetését az önkormányzat vállalni kívánja.  

A körjegyző ismertette az Nkt. 76.§ (1) bekezdését, amely a működtető feladatait tartalmazza.  

Elmondta továbbá, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vezetője által tartott tájékoztatón 

elhangzott, hogy olyan 3.000 fő alatti önkormányzatnak nincsen esélye arra, hogy a működtetési feladatát 

az államtól visszavegye, amely önhikis.  

 

Szabó Katalin igazgató: Háromezer fő feletti település is átadhatja a működtetés jogát az államnak. 

A felújítás a tulajdonos önkormányzat feladata marad minden esetben, ehhez állami segítség és pályázati 

lehetőség szükséges.  

 

Simon Margit körjegyző: Az állam azonban hozzájárulást kér az önkormányzat jövedelem-termelő 

képessége figyelembevételével.  

A körjegyző ismertette a Magyar Államkincstár e tárgykörben írt levelét.  

 

Szabó Katalin igazgató: Ez a tanév így le fog zajlani. Az igazgatónak jogköre nem lesz, nem lesz 

költségvetése, amivel gazdálkodhatna és munkáltatói jogköre sem. A szakmai munkán lesz a hangsúly. 



 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az Ötv. szerint az óvoda fenntartása az önkormányzat 

feladata lesz, az étkeztetéssel együtt. 

 

Szabó Katalin igazgató: Az is elképzelhető, hogy az óvodát is átveszi az állam és a fenntartásához kér 

hozzájárulást az önkormányzattól.  

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy az iskola 

működtetési feladatát nem kívánja az államtól átvállalni és a többcélú intézmény átszervezéséről, az 

óvodai feladatellátásról akkor dönt, ha azt jogszabályi előírások kötelezővé teszik. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

92/2012. (X.11.) Határozata 

a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon 

működtetésének kérdésében 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kíván élni a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§.(5) bekezdésében foglalt lehetőséggel. 

A többcélú intézmény átszervezéséről, az óvodai feladatellátásról akkor dönt, ha azt jogszabályi előírások 

kötelezővé teszik. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgykörben az érintetteket tájékoztassa és a fenntartó részéről 

szükséges adatszolgáltatásokat teljesítse.  

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

Szabó Katalin iskolaigazgató tájékoztatást adott az Óvoda fennállásának 30 éves évfordulójára szervezett  

ünnepségről.  

 

A testület áttért a védőnői szolgálat 2012. évi I. féléves beszámolójának tárgyalására, amelyhez kérdés, 

észrevétel nem volt.  

 

A polgármester szavazást rendelt a védőnői szolgálat beszámolója ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

93/2012.(X.11.) határozata  

a Védőnői Szolgálat I. félévi beszámolójáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2012. I. félévi 

költségvetésének beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további ésszerű, költségtakarékos gazdálkodásra. 

 

Felelős:   polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 

A döntéshozatal után a testület áttért a Körjegyzőség 2012. évi I. féléves beszámolójának tárgyalására, 

amelyhez kérdés, észrevétel nem volt.  

 

A polgármester szavazást rendelt a Körjegyzőség beszámolója ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 



 

 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

94/2012.(X.11.) határozata  

Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése I. félévi  

beszámolójáról  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek 

Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a további ésszerű, költségtakarékos gazdálkodásra. 

 

Felelős:   intézményvezető, gazdálkodók 

Határidő:  folyamatos 

 

Ezt követően az Önkormányzat beszámolójára tértek át.  

 

Simon Margit körjegyző a költségvetési rendelet szükségességét indokolta meg.  

 

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotta 5 igen, egyhangú szavazattal: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

15/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelete 

Alsónemesapáti község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.16.) 

rendeletének módosításáról 

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.  

 

Egyéb észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el az Önkormányzat I. féléves 

beszámolójának tárgyában és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

alkotta: 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

95/2012.(X.11.) határozata 

az Önkormányzat I. féléves beszámolójáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi I. féléves 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további takarékos gazdálkodásra.  

 

Felelős:   polgármester  

Határidő:  folyamatos  

 

 

2. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló rendelettervezetről 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy az állattartási rendeletet helyezze hatályon kívül a testület.  

 

Egyéb észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában és 

a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 



Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

16/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról szóló 12/2011. (X.10.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.  

 

 

A rendeletmódosítás után a testület rátért a 3. napirendi pont tárgyalására. 

 

3. Egyebek 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda kitüntetési 

javaslatát, amelyben Alsónemesapátiért díjra jelölték Kremznerné André Ildikót.  

 

Simon Margit körjegyző ismertette a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 

5/1996.(VI.10.) rendeletben foglaltakat. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ezért Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el az 

elismerés ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

96/2012.(X.11.) határozata 

„Alsónemesapátiért díj” adományozásáról Kremznerné André Ildikó részére  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „Alsónemesapátiért díj’-at 

adományoz Kremznerné André Ildikó a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda óvodai 

intézményegység-vezetője részére az Alsónemesapáti Óvoda megszervezésében és kialakításában, illetve 

az elmúlt 30 szakmai munkájára tekintettel. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a díj elkészíttetésére. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: azonnali  

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a 2013. január 1-jétől a hulladékszállítási feladatellátást a 

Zalaispa Társulás veszi át, mert lejár az önkormányzat Pénzes Józseffel kötött közszolgáltatási 

szerződése. 

A polgármester tájékoztatást adott a Zalaispa Társulás alapdokumentuma módosításának 

szükségességéről (jogszabályi és székhelyváltozás átvezetése) és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi döntést hozta:  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

97/2012. (X.11.) Határozata 

ZALAISPA Társulás társulási megállapodása módosításáról 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 

Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati 

Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes 

szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: 2012. november 25.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A kommunális adó megmarad? Mit kap érte a lakosság? 



Balaton Józsefné polgármester: Közvilágítást, temető fenntartást.  

 

Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott a kisjegyzői értekezleten elhangzottakról: 

- hulladékgazdálkodási rendeletet módosítani szükséges, mert a minisztérium több indokkal 

alátámasztva nem támogatta a kéthetenkénti hulladékszállítást. Novemberben célvizsgálat 

várható. 

- Helyi önkormányzati esélyegyenlőségi program határideje: 2013. júl. 1.  

- Közös hivatalok kialakításának várható átmeneti szabályozása 

- Tiltott közösségellenes magatartásokról önkormányzati rendelet nincsen, így teendő sincs 

- Polgármesteri illetményváltozás 

- Vagyonnyilatkozattétel 

- Költségvetési és zárszámadási rendeletek ellenőrzésének tapasztalatai 

- Javaslatok a képviselő-estületek munkájához (zárszámadási rendeletek problémái, jegyzőkönyv-

késés) 

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz. 

 

Egyéb javaslat nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el az ügyben és a Képviselő-testület 5 

igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

98/2012. (X.11.) Határozata 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013. évi fordulójához. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot küldje meg az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére.   

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: azonnali  

 

Simon Margit körjegyző ismertette Kondor Erika műszaki ellenőr képviselő-testületnek címzett 

válaszlevelét.  

 

Csiszár Éva képviselő: Nem válaszolt a kérdésre, hívjuk meg képviselő-testületi ülésre. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Várjuk ki az MVH döntését. 

 

Simon Margit körjegyző tájékoztatta a képviselőket a falunap költségeiről (81.500,- Ft).  

 

Balaton Józsefné polgármester: Nemesapáti Önkormányzata képviselő-testületi ülésen foglalkozott a 

hátralék ügyével, nem beruház, önhikiben bízik.  

 

Simon Margit körjegyző: Önhikinek nincs eredménye. 

 

Csiszár Éva képviselő: Nemesapáti pályázatok önrészét a hátralékból finanszírozta,  

 

Simon Margit körjegyző: Elmaradott térségi, önrész nélküli pályázati támogatásból történik mos a 

járdafelújítás.  

 

 

 



Ezt követően a települési rendezvényeket tárgyalták meg a képviselők (Október 23-ai meghívó, szórólap, 

Idősek Napja).  

 

A képviselő-testület zárt ülést tartott az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása során, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Balaton Józsefné   Simon Margit   dr. Szeghy Márta 

polgármester       körjegyző   jegyzőkönyvhitelesítő 


