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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2016. június 7-én 14,
00 

megtartott nyílt üléséről. 

 

Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, 

Kossuth u. 26. szám 

 

Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 

                     Kiss Péter                                  polgármester 

                     Montvajszki Ferenc                  alpolgármester 

Gulyás Pál                                 képviselő, IRNÖ elnöke 

Képes Magdolna                       képviselő (később érk.) 

Kemény Ferenc                          képviselő, 

Montvajszki Bertalan                 képviselő,  

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Varkolyné Németh Judit           védőnő 1.napirendhez 

                       Varga István                              kft ügyvezető 3. napirendhez 

                        

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 
                      Nevelős Gábor                             aljegyző 

                      Galambos  Andrásné                   INNÖ elnöke 

                      Nagy Endre                                 képviselő 

                      dr. Pető Tamás                            háziorvos 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: 
                       Szeszták  Istvánné                      főmunkatárs 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületet, a meghívottakat, valamint a jegyző asszonyt. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen 

van. Képes Magdolna képviselő jelezte, hogy később érkezik, Nagy Endre 

képviselő távolmaradását bejelentette. Javasolja, hogy az 1. és a 3. napirendet 

cseréljék meg, mert a védőnőnek más hivatalos elfoglaltsága van.  

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 

napirendre és a napirendek cseréjére vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
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Napirend: 

 

1./  Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 

       Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő 

 

2./ A Hernádvölgyi Kft 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása 

     Előadó: Varga István ügyvezető 
 

3./ Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 2015. évi 

     tevékenységéről 

     Előadó. Montvajszki Ferenc kuratórium elnöke 

 

4./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat működéséről 

      Előadó. dr. Pető Tamás háziorvos 

 

5./ Indítványok, bejelentések 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./  Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 

       Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a védőnőt, tegye meg szóbeli 

kiegészítőjét. 

Varkolyné Németh Judit védőnő: 

Mindent leírt a beszámolóban, szívesen válaszol a kérdésekre. A leírtakat 

kiegészíti azzal a tájékoztatással, mely a hernádszentandrási ülésen, jegyző 

asszony részéről vetődött fel. A jelenlegi várandósok és a várható születések 

számában még nem tapasztalható a körzetben a családpolitikai intézkedések 

pozitív hatása. Nem érezhető még a CSOK hatása. Nincs ellátatlan gyermek és 

kismama a körzetében. Mindenki időben megkapja a védőoltást, eljárnak 

tanácsadásra, nincs olyan gyermek, aki ne lenne gondozva. Nincs koraszülés, 

nagy baj nincs a településen. Nehéz a szervezési munka, de megbirkózik vele. 

Montvajszki Ferenc alpolgármester: 

Megköszöni a védőnő munkáját, és azt, hogy a fő tevékenysége mellett szakít 

időt az általános iskolás gyermekek felkészítésére a csecsemőgondozási 

versenyre, ahol eredményesen szerepeltek az idén is. 

Kiss Péter polgármester: 

Megköszöni a védőnő több évtizedes áldozatos munkáját. További jó egészséget 

és kitartást kíván. Javasolja a tájékoztató elfogadását. 
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A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 5 fő, akik 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2016.(VI.7.) önkormányzati  határozata  a  védőnői szolgálat 

működéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2015. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt formában és tartalommal 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, védőnő 

 

Varkolyné Németh Judit védőnő 14
15

 órakor elhagyta a tanácskozótermet. 

 

2./ . A Hernádvölgyi Kft 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása 

    Előadó: Varga István ügyvezető 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri az ügyvezetőt, tegye meg szóbeli 

kiegészítőjét. 

Varga István ügyvezető: 

Nincs különösebb kiegészíteni valója, a beszámolóban mindent leírt. Hozták a 

tervet, az egyik dolgozó táppénzes állományban volt hosszabb ideig. A nyereség 

360 eFt, mely abból adódott, hogy 2 dolgozó elment, (nyugdíjba) egyébként 

nem lett volna megtakarítás. Kifizették az önkormányzatnak az átadott 4 mFt-os 

alapanyagot. Folyamatos a konyha működése, a betervezett adagszámot hozza, 

különösebb fennakadás, nagyobb kiadás nem volt. Javasolja, hogy a nyári 

ebédnél ne a konyha ajtóban sorakozzanak a gyermekek, hanem az étteremben, 

mert ott praktikusabb az ebéd kiosztása. Többször előfordult, hogy a tűző napon 

rosszul lettek a gyerekek.  Egyeztetni kell az iskolával, hogy abban az 

időszakban legyen ott felnőtt, aki ügyel az ebédlőben, a kiosztás során. 

Kiss Péter polgármester: 

Köszöni a Kft. valamennyi dolgozójának a munkáját, bízik a további jó 

együttműködésben. Javasolja a zárszámadás elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 5 fő, akik 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták:  
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2016.(VI.7.) önkormányzati  határozata  a Hernádvölgyi Kft 2015. évi 

zárszámadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hernádvölgyi Kft. 

2015. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a mellékelt formában és 

tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 

Képes Magdolna képviselő 14,
20 

órakor megérkezett, a képviselők száma 6 főre 

emelkedett, Varga István ügyvezető 14,
30 

órakor elhagyta a tanácskozótermet. 

 

3./ Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 2015. évi 

      tevékenységéről 

      Előadó: kuratórium elnöke 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a kuratórium elnökét, tegye meg 

szóbeli kiegészítőjét, valamint várja a testület kérdéseit. 

Képes Magdolna képviselő: 

Hogyan adják a támogatást a diákoknak, figyelik-e, ki jár nyelvtanfolyamra? 

Montvajszki Ferenc kuratórium elnöke: 

Tájékoztatja a testületet, hogy eddig 25 diáknak fizettek ki 15 eFt/fő 

hozzájárulást az első nyelvvizsga megszerzéséhez. Tudják a diákok, hogy 

támogatást kérhetnek. A Hernád TV-n is hirdetik. Az első nyelvvizsgát 

támogatják. A gyerekek lemásolják a nyelvvizsga bizonyítványt, úgy kerül 

kifizetésre a támogatás.  Évente változik az 1% adó felajánlásának az összege is, 

de ezt is köszönettel veszik. 

Kiss Péter polgármester: 

Megköszönte az alapítvány kuratórium eddigi munkáját, jó munkát kívánt a 

további időszakra is. 

 

Montvajszki Ferenc alpolgármester személyes érintettségét bejelentette. 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 5 igen, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozták:  

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2016 (VI.7.) önkormányzati  határozata  a  Kiművelt Emberfőkért 

Közalapítvány 2015. évi működéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiművelt Emberfőkért 

Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt 

formában és tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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4. Tájékoztató a háziorvosi szolgálat működéséről 

     Előadó: Dr. Pető Tamás háziorvos 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, a doktor úr egyéb elfoglaltsága miatt 

nem tud részt venni az ülésen, a felmerülő problémákat tolmácsolja felé. 

Javasolja a tájékoztató elfogadását. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A közfoglalkoztatottak körében egyre gyakoribb, hogy ha nem akarnak 

dolgozni, akkor elmennek a rendelésre és a doktor úr kiadja az igazolást, hogy 

kezelés alatt állnak.  

Kiss Péter polgármester: 

Eddig nem volt divat a táppénz, de egyre többen élnek vele a 

közfoglalkoztatottak. Azok, akik dolgoznak, háborognak, ezt a helyzetet 

valahogy kezelni kell. Nem partner a doktor úr, nem kérünk lehetetlent, aki 

beteg kezelje, de aki szimuláns, annak ne adjon igazolást. Fogja felé ezeket a 

problémákat jelezni. 

Képes Magdolna képviselő: 

Tapasztalja, hogy kevesebb gondozást végez az orvos, mit az előző években. 

Nehezményezi, hogy minősíthetetlen hangnemben beszél a doktor úr 

asszisztense a rendelőben. Nem javult az egészségügy helyzete, inkább nem 

mennek az emberek a rendelőbe az időpont kérése miatt. A rendelés sem 

kezdődik el időben, reggel 8 órakor. A női mosdóban a zár nem működött, 

javult-e a helyzet? 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2016.(VI.7.) önkormányzati  határozata  a  háziorvosi szolgálat 

működéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 

2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt formában és 

tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5./ Indítványok, bejelentések 
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5/1. M30-as autópálya építése 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az autópálya építés kapcsán, az érintett 

településeknek a rendezési tervhez illeszteni kell a nyomvonalat tartalmazó 

terveket.  Annyi a teendő, hogy a határozatot meg kell hoznia a testületnek az 

ügy folyamatba tételéről. A tervező cég mindent megcsinál, a költségeket az 

állam állja. A határozat meghozatalán túl, az egyeztetési eljárások 

lefolytatásához szabályozni kell a partnerségi egyeztetés szabályait, melyről 

határozatot kell hozniuk. Javasolja a két határozat meghozatalát. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2016.(VI.7.) 

önkormányzati határozata az M 30-as útszakasz engedélyezési tervének 

elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az M30 út Felsőzsolca – 

Tornyosnémeti közötti szakászának, Ináncs község területét érintő, előzetesen 

bemutatott engedélyezési terveit/nyomvonalát megismerte és elfogadja.  

Az M30-as autópálya megépítése a kormány nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű programja, így a rendezési tervek módosításának költségeit 

a TURA-Terv – Roden – Utiber Konzorcium finanszírozza és az A.D.U. 

Építész Iroda Kft készíti el. 

A település az M30 számú útra és az út melletti területeire vonatkozó 

Településszerkezeti tervének, Helyi építési szabályzatának és Szabályozási 

tervének módosítását – az út terveinek beillesztésre (fedvénytervek) – elindítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges jogi lépéseket és folytassa 

le az eljárást. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2016.(VI.7.) 

önkormányzati határozata a partnerségi egyeztetés szabályainak 

elfogadásáról 

Ináncs Község Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a Partnerségi Egyeztetés szabályait az 

alábbiakban határozza meg: 
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I. A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) 

köre: 

1. Ináncs Község teljes lakossága 

2. Ináncs Község Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) a 

Partnerségi Egyeztetésbe az adott eljárás előzetes tájékoztatása során 

bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek. 

 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

 

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei: 

a) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatásának céljából a települési 

honlapon (www.inancs.hu) külön felületet biztosít a Partnerségi 

Egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes 

megjelentethetősége érdekében. A felület a www.inancs.hu honlap  

Közigazgatás—Dokumentumok—Partnerségi Egyeztetés link alatt 

érhető el. 

b) A különböző tájékoztató és véleményezési anyagok, közzétételek a) 

pontban megnevezett tárhelyre való feltöltéséről a Polgármester 

gondoskodik, aki ennek tényéről egyidejűleg Előzetes tájékoztatást tesz 

közzé  

ba) a honlap „Hírek”menüpontjában, és „Partnerségi Egyeztetés” 

című külön rovatában. 

bb) az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 

Hivatal) hirdetőtábláján 

c) Az Előzetes tájékoztatás során a Polgármester meghatározza a 

megindított településfejlesztési vagy településrendezési tervezés tárgyát, 

hogy azzal kapcsolatban a tájékoztatóban meghatározott határidőig a 

Partnerek előzetes észrevételt tehessenek.  

d) A véleményezési dokumentáció a Hivatal helyiségében nyomtatott 

formában tekinthető meg a tájékoztató szerinti napokon a véleményezési 

szakaszban legalább 10 nap időtartamig.  

 

2. A javaslatok, vélemények benyújtásának módja:  

http://www.inancs.hu/
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a) A javaslatot, véleményt írásos formában a közös önkormányzati hivatalba 

postán, személyesen vagy elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail 

címre, a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva10 napon belül 

tehetnek a partnerek.  

b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az 

iratkezelés általános rendje szerint történik.  

c) A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét 

képezik, azokat a polgármester a tervezőnek megküldi.  

3. A javaslatok, vélemények elfogadása  
a) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint 

mindezek indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó 

Képviselő-testülettel ismertetni kell.  

b) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített táblázatot, az el nem 

fogadott véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi 

egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti. 

c) A polgármester gondoskodik az el nem fogadott vélemények, javaslatok a II. 

1.pont ba), bb) alpontja szerinti helyeken történő közzétételéről. 

4. Az elfogadott településrendezési eszköz az elfogadástól számított 30 napon 

belül nyomtatott formában olvasható a Hivatalban, illetve felkerül a település 

honlapjára. 

 

III. A partnerségi szabályok hatályossága 

 

A szabályzat Ináncs közigazgatási területét érintő településfejlesztési 

koncepcióra, integrált településfejlesztési stratégiára és településrendezési 

eszközökre vonatkozik. 

Felelős: Kiss Péter polgármester 

Határidő: 06.10., ill. folyamatos 

 

5/2. Hulladékgazdálkodási szerződés és rendelet módosítása 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a hulladékszállítás terén – a közelmúltban történt 

jogszabályi változások miatt - intézkedés vált szükségessé. A jelenlegi 

szolgáltatót (Tiszabábolna) a katasztrófavédelem jelölte ki, mely az év végén 

lejár. Saját szolgáltatót nem tudtunk létrehozni. Változott a 

hulladékgazdálkodási tv., mely szerint 2016.07.01.-től állami cég fogja a 

pénzbeszedést kezelni (egységes országos szemétszállítási díj lesz), mely a 

problémánkat nem oldja meg, mivel ez egy koordináló szervezet, szolgáltatást 

nem fog nyújtani számunkra. A Kormányhivataltól kaptunk egy levelet, 

melyben kérik, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletünket a 

jogszabályi előírásokhoz kell igazítani. Kéri a polgármestereket, hogy keressék a  

lehetőséget kistérségi szinten, hogy december 31.-ig szolgáltatót szerezzenek. 
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Képes Magdolna képviselő: 

Zörgetni kell az ajtókat, hogy ne maradjunk szolgáltató nélkül. Miért nem 

bízzuk meg a Tiszabábolna kft-t? 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Akkor lenne kifizetődőbb, ha összefogna több település, elsősorban térségben 

kellene gondolkodni. 

Kiss Péter polgármester: 

Sok a kintlévőség a településeken, hiányt termel a szolgáltató, ők nem ebben a 

térségben végzik a szolgáltatást, kijelölték őket. Itt a szórványtelepüléseken 

kevés a lakos, ez nem jó a cégnek. Keressük a lehetőségeket. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2016.(VI.7.) 

önkormányzati határozata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Ináncs Község Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás jelenlegi helyzetét, melynek eredményeként megállapította, 

hogy a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozata 

szerint, a jelenlegi szolgáltató a Tiszabábolna Közszolgáltató Kft, akivel a 

megkötött közszolgáltatási szerződés ideiglenes jellegű. Az önkormányzatnak 

jelenleg nincs állandó szolgáltatója, ezért az érvényben lévő közszolgáltatási 

szerződés jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítására nincs jogszerű 

lehetősége. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kiss Péter polgármestert, folytasson 

egyeztetést a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal annak tisztázására, 

hogy az ideiglenes kijelölés letelte után mi a követendő eljárása az 

önkormányzatnak, azért, hogy a településen a szolgáltatás továbbra is biztosított 

legyen, a szolgáltatás megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. 06.30. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadták és megalkották: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2016.( VI.08.) 

önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5/3. Önkormányzati tulajdonú épület (volt tejcsarnok) bérbe adása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a jelenlegi bérlő nem tudja továbbra is fenntartani 

az üzletet, jelezte, hogy lenne egy bérlő, aki átvenné a bérleményt. Vállalkozói 

támogatást kívánna igénybe venni az új bérlő, Szoták Ferencné, helyi lakos. 

Nekünk az az érdekünk, hogy ne álljon üresen az épület, javasolja a bérleti díjat 

10 eFt/hó összegben meghatározni. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Nem rossz az, ha valaki próbálkozik a lakosság ellátása érdekében valamilyen 

vállalkozással. Az a cél, hogy az épület ne álljon üresen és a bérlő fizesse a 

bérleti díjat, valamint biztosítsa a szerződésben foglalt feltételeket. Javasolja 

bérbe adni 10 eFt/hó összegért, határozatlan időtartamra, 30 napos felmondási 

határidővel az épületet. A bérleti díjat évente felülvizsgálják, valamint ha 2 

hónapig nem fizeti a bérlő bérleti díjat, az legyen felmondási ok. Javasolja július 

1.-től bérbe adni az ingatlant, a megszabott feltételekkel. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2016.(VI.7.) 

önkormányzati határozata a önkormányzati tulajdonú épület (Csarnok) 

bérbeadásáról 

Ináncs Községi Önkormányzat képviselő-testülete Szoták Ferencné Ináncs, 

Kossuth u. 63. sz. alatti lakos kérésére, a Bigfamily Kft.-nek, mint szerződő 

félnek, az önkormányzat tulajdonában lévő, Ináncs, Kossuth u. 64.sz. volt 

tejcsarnok épületét üzlet céljára bérbe adja határozatlan időtartamra, azonban a 

bérbeadás feltételeit évente felülvizsgálja. A Képviselő-testület a bérleményt 

10.000 Ft/ hó bérleti díjért bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az épületben 

környezetszennyező anyagot, valamint tűz- és robbanásveszélyes anyagokat 

nem tárolhat.  

A felek a bérleti szerződést 30 napos felmondási idővel bonthatják fel. 

Ha a bérlő 2 hónapig nem fizet bérleti díjat, a bérleti szerződés azonnali 

felbontását vonja maga után. 

A bérleti szerződés megkötésének kezdő időpontja 2016.július 1. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016.július 1. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Kiss Péter polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a 

testület egyhangúlag tudomásul vett. 
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Mivel egyéb hozzászólás, javaslat, bejelentés nem hangzott el, a polgármester 

megköszönte a részvételt, és az ülést 15,
30  

órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kiss Péter                                                                      Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 

 


