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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 10-én 17 órai 
kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
 Éhl Fülöp  képviselő 
  
 dr. Lukács Zoltán jegyző  
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
  
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van. A 
jegyzőkönyvvezetésre felkéri Jónásné Kiss Anettet a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 
tisztviselőjét. Az ülés határozatképes, melyet megnyit.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 
 
97/2015 (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
november hó 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés a hetesi köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírására.  
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
2.) Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 
      Előadó: Török Tiborné polgármester 
               dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
3.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 

pályázatok elbírálásáról.  
      Előadó: Török Tiborné polgármester 
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4.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről. 
     Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
5.) Egyebek 
     Előadó:Török Tiborné polgármester 

 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
1.) Előterjesztés a hetesi köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírására 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
2015. december 31-ig lejár a koncessziós szerződésünk a Törzsök Temetkezéssel. A lakosság 
elégedetlen a munkájukkal, bár mindenszentekre most rendbe tették a temetőt. A cég 
megkeresett minket egy ajánlattal, de igazából ez az ajánlat csupa olyan dolgot tartalmazott, 
amit amúgy is el kellene látni a koncesziós szerződés alapján. Nem tudom, hogy kit 
választhatnánk, de úgy tisztességes, ha kiírjuk a pályázatot. Nem kell 10-15 évre 
elköteleződnünk. Sajnos úgy hallottam, hogy azt mondták, hogy a képviselő-testület emelt az 
üzemeltetési díjon. Ez azonban nem volt igaz. Sokszor csak többszöri felhívás után végzik el 
a munkálatokat.   
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Igen, rendbe tették mindenszentekre, de aznap vitték délután 4 órakor a szemetet. Nem 
gondolom, hogy ezt feltétlenül akkor kellett volna megcsinálni.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A nagyobb temetőkben is muszáj volt aznap is dolgozni, mert megteltek a hulladéktárolók. 
Ebbe nem érdemes belekötni.   
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Írjuk ki a pályázatot, aztán majd meglátjuk mi lesz. 
  
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta 
az előterjesztést:  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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98/2015 (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1)Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező részletes 
pályázati felhívás szerint pályázatot hirdet meg Hetes község köztemetőjének 5 éves – 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő – üzemeltetésére 
 
2)A képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak a község honlapján való közzétételét. 
 
Felelős:Török Tiborné polgármester  
Határidő:azonnal (pályázat megjelentetése) 
 
2.)Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
  dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Török Tiborné polgármester: 
Volt már egy egyeztetés ebben a témában, amelyen részt vett a közös hivatal mind a négy 
polgármestere. Ismeritek a lehetőségeinket. Alpolgármesterurat szeretném megkérni, hogy 
fejtse ki a gondolatait ezzel kapcsolatban, mert ő jelezte, hogy szeretne hozzátenni egy két 
gondolatot a múltkori egyeztetéshez. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Megfordult a fejemben az a gondolat, hogy saját magunk is elláthatnánk ezt a feladatot. Egyre 
jobban erősíteni fogják a járási szintet. Sajnos lehet, hogy kis idő múlva ez arra fut ki, hogy 
csak bólogatunk Kaposmérőben. Én szeretném, ha arra törekednénk, hogy Hetes ennek a 
térségnek a vezetője legyen. 
A jegyzőtől kértem a kimutatást, hogy mennyi plusz költséggel járna, ha önállóan oldanánk 
meg. Közel 1,5 millió Forintot kellene Hetesnek hozzátenni.  
Szeretném megkérdezni, hogy esetleg önhikibe be tudjuk-e tenni? A társult 
önkormányzatoktól is kérhetnénk esetleg hozzájárulást. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Nem kötelesek a többiek ehhez hozzá járulni. Mi vagyunk a kötelezettek. Várda például már 
nem is ágál annyira Kaposmérő ellen, mert tudja, hogy ott nem kell fizetnie.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Az biztos, hogy a társulás plusz pénzt kap a feladatellátásra? Lehet, hogy ugyanúgy hozzá kell 
tennünk. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Az a másfél millió ott is jelentkezni fog akkor. 
 
Turcsek Éva főmunkatárs: 
Ott adnak neki még plusz települést. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ha nem vagyunk társulásban helyettesítést is nehezebb megoldani. Erre is 300 ezer Ft-ot ki 
kell fizetnünk megbízási díjként.  
 



4 
 

Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Biztos, hogy kell helyettes?  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Kötelező helyi önkormányzati feladat. A védőnő helyettesítését is biztosítani kell, ez 
ugyanúgy működik.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Mérőben jobban tudnak sakkozni a létszámmal. Van egy gyesesük is.  
 
Pavelka Béla alpolgármester:  
Mi a garancia arra, hogy idővel nem kell fizetnünk Kaposérőbe? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Semmi, de ha önállóan látjuk el, még nagyobbat bukhatunk.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ha nincs arra garancia, hogy nem kell fizetnünk Kaposmérőben én is azt mondom, hogy 
inkább álljunk neki egyedül. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Ha el akarják vinni a járáshoz ezeket a feladatokat, akkor el is fogják. Nem látjuk még, hogy 
hova fog kifutni ez a rendszer.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Én úgy látom, hogy azok a hivatalok fognak megmaradni, ahol előbb léptek az 
önkormányzatok.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Már csak azért is bosszant engem ez a dolog, mert ez6 a térség, amely a hivatal területe 
családsegítés szempontjából nagyon jó helyzetben van. Kevés ügyünk volt mindig is, nem 
problémás térség.  Kisasszondon, Kaposmérő külterületén sokkal nagyobbak a problémák.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Abban egyetértek a polgármesterasszonnyal, hogy ha el akarják vinni a feladatot, akkor el is 
fogják. Azért vetettem fel ezt a témát, mert arra gondoltam, hogy most lehetőségünk lenne 
megvitatni. Itt a pénzügyesünk is. Ha azt mondjátok, hogy menjünk Kaposmérőbe, akkor 
menjünk.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Én úgy gondolom, hogy a többletköltségek miatt, maximum csak egy pályakezdő 
családgondozóval tudnánk megoldani önállóan. Editnek, mivel már idősebb a közalkalmazotti 
bértábla sajátossága miatt magas a bére, amit nem tudunk 3 millió Ft-ból kihozni. Már a bérét 
sem fedezi, ehhez még hozzájárul a ruhapénz, mert azt kötelező adnunk, a kiküldetés 
költsége, valamint a helyettesítés.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Ha a testület ennek ellenére úgy dönt, hogy önállóan látjuk el a feladatot, azt is el tudom 
fogadni.  
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Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Nektek most nagyobb rálátásotok van a dolgokra. Ha azt mondjátok, hogy önállóan nem lehet 
megoldani, akkor nem kell erőlteti. Arra gondoltam én is, hogy mivel kötelező önkormányzati 
feladatról van szó, így betehetnénk az önhikibe is, bár csak erre nyílván nem alapozhatunk. 
Kérdés csak az, hogy nem kell e Kaposmérőnek ugyanezt az összeget hozzátennünk. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Nem örökre köteleződünk el Kaposmérő mellett. Fél év után változtathatunk. Ha úgy látja a 
testület, hogy nem járunk jobban, mintha egyedül látnánk el, akkor megtehetjük, hogy 
kilépünk. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Akkor viszont azt mondom, hogy próbáljuk meg a társulásban, és majd meglátjuk. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Szerintem, ha ellátnánk önállóan, akkor tudnánk tervezni, hogy ennyit kell rá elkülönítenünk. 
Így viszont lehet, hogy meglepetésként fog érni minket mikor Kaposmérő benyújtja a számlát.  
    
Török Tiborné polgármester: 
Ez nem így működik a társulásban is negyedévente beszámolók vannak.  
   
Turcsek Éva főmunkatárs: 
Fel tudunk készülni a kiadásra. a pénzügyi fegyelem érvényesül az önkormányzatok 
gazdálkodásában. Csak a kötelező feladatokat látjuk el és csak arra költünk, amire kötelező. 
Hiába nem tudjuk a végösszeget, próbálunk spórolni.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Valamilyen fejlesztéstől el kell vennünk a pénzt, ha egyedül oldjuk meg ezt a két feladatot. Én 
is támogatom, hogy Hetes erősödjön a térségben, de ennek ez az ára. Nem biztos, hogy ezen 
fog múlni a térségben betöltött szerepünk.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Próbáljuk meg közösen, aztán majd meglátjuk. 
  
Éhl Fülöp képviselő: 
Támogatom, amit a Béla javasol. Várjuk meg azt a fél évet. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az a legnagyobb baj, hogy a végrehajtási rendelet a mai napig nem jött ki. Nem tudjuk azt 
sem, hogy milyen tárgyi feltételeket kell biztosítanunk. Előfordulhat, hogy még külön kiadás 
lenne.  
 
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta 
az előterjesztést:  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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99/2015 (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1.Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját és 
szervezeti kereteit. 
2.A Képviselő-testület megállapítja, hogy Hetes Község Önkormányzat a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok vonatkozásában 2016. január 1-jétől meghatározott 
feladatait - család- és gyermekjóléti szolgálat - társulás útján kívánja biztosítani a Kaposmérő 
és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Szociális Alapszolgáltató Központ intézmény 
keretein belül. 
3.A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot a Kaposmérő és 
Környéke Társulás Tanácsa részére juttassa el. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 
 
3.)Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatok elbírálásáról.  
      
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
A BURSA pályázatokról készítettünk egy kimutatást. Mindannyian láthatjátok, hogy kinek 
mennyi az egy főre eső jövedelme. Várom a javaslatokat, hogy kinek mennyit adjunk. 
Adjunk- e mindenkinek egyáltalán? 
 
Király Lászlóné képviselő: 
A BURSA egy szociális alapon működő ösztöndíj, akinek az egy főre jutó jövedelme 
meghaladja a 100.000 Ft-ot is, annak én nem adnék.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Nekem is az a véleményem, hogy nem szorul rá a támogatásra.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Mivel szociális ösztöndíjról van szó nincs valami jövedelemhatár, ami felett nem adható 
ösztöndíj? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Nincs jelenleg ilyen határ. Jövőre esetleg el lehet gondolkozni rajta, hogy rendeleti szinten 
leszabályozzuk,  
 
Török Tiborné polgármester: 
Javaslom, hogy differenciáljunk. A jövedelmek alapján nézzük meg, hogy ki a rászoruló és ki 
Ne csak 3000-5000 Ft-okat adjunk azoknak, akik tényleg kevesebb pénzből taníttatják a 
gyerekeiket. Katát és az Alexát is szoktam látni pénztárosként dolgozni. Becsülendőnek 
tartom, hogy ők próbálnak tenni valamit a tanulmányaik finanszírozása érdekében. Azt is 
vegyük figyelembe, hogy a gyerekek mögött milyen szülői háttér áll, mennyi segítséget 
tudnak nyújtani.  
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Pavelka Béla alpolgármester: 
Ha valaki ebből a faluból elmegy egyetemre, arra büszkének kell lennünk. Éppen ezért 
szerintem adjunk mindenkinek, még annak is, akinek magas a jövedelme.  
Javaslom, hogy a táblázatban szereplő első három gyerek kapjon 8000 Ft-ot, a következő 
kettő kapjon 5000 Ft-ot, az utolsó kettő pedig 3000 Ft-ot.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Mindenkinek elfogadható így?  
 
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta 
az előterjesztést:  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2015 (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan részt vesz 
és megtárgyalta a „2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére 
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” tárgyú 
előterjesztést. 

 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015/2016. tanév második és a 
2016/2017. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtandó támogatás mértékét az 1.sz melléklet 
szerint jóváhagyta. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester,  
Határidő: 2015. december 7. 
 
4.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről 
 
 Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az előterjesztésben elolvashattátok a beszámolót. Van-e esetleg kérdés valamelyik 
döntéssel kapcsolatban?  
 
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta 
az előterjesztést:  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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101/2015 (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. június 25. 
és október 19. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette.  
  
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5.) Egyebek 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A képviselő-testületi tagok Pavelka Béla alpolgármester kivételével jelezték, hogy 
szeretnék, ha számukra a tiszteletdíjuk folyósításra kerülne. Jogszabály alapján a 
testületnek erről nem kell döntést hozni, hiszen mindenki maga dönti el, hogy felveszi a 
tiszteletdíjat, vagy sem. Megkérdeztem a kormányhivatal is, véleményük szerint nincs 
szükség a határozatra. A Kincstár azonban köti az ebet a karóhoz, hogy neki határozatra 
van szüksége ahhoz, hogy ismételten folyósíthassa.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő:  
Hozzunk akkor róla határozatot, hogy a testület tudomásul vette, ha erre van szükség.  
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta 
az előterjesztést:  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
102/2015 (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy az alábbi képviselők: 

• Laczóné Hardi Márta (Szül: Hetes, 1954.09.16. An. Szántó Magdolna, 7432.Hetes 
Sétáló u. 36.) 

• Bakai Tamás (Szül.: Kaposvár, 1989.11.30. An. Antal Judit, 7432 Hetes Rákóczi u. 8.) 
• Éhl Fülöp (Szül.:Kaposvár,1954.09.15. An: Scherer Katalin, 7432 Hetes Sétáló u. 26.) 
• Kurjancsek Zoltán (Szül.:Lengyeltóti , 1965.07.25. An: Tilk Éva, 7432 Hetes Fűzfa u. 

49.) 
a számukra a Hetes Község Önkormányzatának a helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 12/2014 (X.27.) önkormányzati rendelet alapján megállapított 20.000 Ft 
összegű tiszteletdíj folyósítását kérik 2015. szeptember 1. napjától.  
  
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Pár dologról szeretnélek még benneteket tájékoztatni, illetve a véleményeteket kikérni. 
A buszról nézzétek meg a képeket. Ez egy Iveco busz, iskolabusznak használták eddig 
is. Szép állapotban van. 3,5 millió Ft-ért adnák el. Mindenképpen kell valami megoldás, 
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mert nem állapot, hogy mindig gond a gyerekek, a focicsapat szállítása. A KLIK még 
várja a budapesti központtól az engedélyt. Azt a buszt mindenképpen szeretném 
visszakérni. 
Az iskolába le lehetne cserélni a székeket az ebédlőben. Ha jól tudom, azok a nagyon 
régi fatámlás székek vannak most ott.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Nem. Azok a fehér, ugyanilyen formájúak vannak, mint ami ebben az ajánlatban 
szerepel.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Azok is régiek már. Az idősotthonnal egyidősek. Akkor vettük őket.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A gyermekétkeztetés része a tárgyi eszközök biztosítása is. Jó lenne őket lecserélni, 
főleg úgy, hogy van rá pénzünk. Nem kellene visszafizetni az állami támogatást.    
Az iskolával kapcsolatban szeretném még kikérni a véleményeteket a karácsonyi 
műsorról is. Az igazgatóúr azt mondta, hogy nem szeretne az iskola műsort adni, amiről 
a tanárok döntöttek, így. Ez azóta persze kiderült, hogy nem így volt a tanárok szívesen 
készülnek műsorral. Azt mondta, hogy az iskola maximum 25 perces műsort adna. 
Sajnálatosnak tartanám ha a falukarácsony szép hagyománya megszűnne a településen. 
Szeretném ha a gyerekek fellépnének, de erre fel kell kérni az iskolát. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Természetesen szükség van a karácsonyi ünnepségre, és a saját gyerekeinkkel. Küldjük 
el akkor a testület nevében a felkérést.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Megkeresett a szülői munkaközösség is azzal kapcsolatban, hogy támogatjuk e a 
karácsonyi ajándékvásárlásukat. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak külön 
kellene ajándékot adni a gyerekeknek. Ki kell még találnunk, hogy legyen, csak a hetesi 
iskolásoknak adnunk, vagy annak is aki nem idejár iskolába. Ők viszont sosem szoktak 
eljönni az ünnepségekre sem. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ennek ellenére, szerintem minden hetesi gyerek kapjon ajándékot.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Rendben, de akkor hogyan adjuk nekik át. Az ünnepségen szoktuk, de oda ők nem 
jönnek el.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Ha viszont csak a hetesi iskolások kapnak. Az nagyon nem lesz jó. Az ünnepségen 
akkor egyik szereplő kap a másik meg nem, mert másik településről jött. ezt így nem 
lehet csinálni.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Van még időnk karácsonyig ki tudjuk még találni ennek a módját. A levelet pedig meg 
fogjuk írni az iskolának.  
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További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


