
JEGYZŐKÖNYV

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 25. napján, 14.30 órakor

a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében
megtartott rendes képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:
1. Zenger Zsolt polgármester
2. Jani Gergő Zsolt képviselő
3. Mezőfi Mihály képviselő
4. Kakas István képviselő
5. Kovács Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Hajdu Helén jegyző

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)

Zenger Zsolt polgármester:
Tisztelettel köszönti Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselő társait, valamint Dr. Hajdu Helén jegyzőt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő képviselő
jelen van. Az ülést megnyitja. Tájékoztat, hogy a kiküldött meghívón túl napirendi pontként
szeretné tárgyalni a Belső ellenőrzési terv című előterjesztést 7. napirendi pontként.

Javaslatot tesz a módosított napirend elfogadására. Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással
jelezzék a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021.(XI.25.)
képviselő-testületi határozata:

Napirend 1. pontja
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 2. pontja
Központi háziorvosi ügyelet feladatellátási szerződéstervezetének tárgyalása
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 3.pontja
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és 
gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról 
szóló 5/2021. (VI.10.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 4. pontja: 
Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása KOMA adatbázisban nem 
szereplő képviselők ügyében
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
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Napirend 5. pontja: 
A települési önkormányzat véleménye a 2022/23-as tanév felvételi körzeteinek 
megállapításához
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 6. pontja:
Vis maior támogatással kapcsolatos hitelfelvételről döntés
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 7. pontja
Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Hajdu Helén jegyző

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Napirendek tárgyalása:

Napirend 1. pontja
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Ez a napirendi pont arról szól, hogy a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásban benne van
önkormányzatunk is ami egy olyan hatósági társulás, mely több feladatot lát el. A háziorvosi, illetve
ügyeleti ellátás miatt szükséges módosítani a megállapodást, de terveik között szerepel a
telekalakítás, működési engedély, szálláshely üzemeltetési feladatok ellátása stb. A Hivatalnak
azonban nincs építésügyes kollégája, ezért javasolta, hogy e feladatkör ne kerüljön átadásra. Az
ügyeletellátás, közművelődési feladatellátás, valamint a munkaszervezettel kapcsolatos
feladatellátást mindenkinek el kell fogadnia ahhoz, hogy életbe léphessen. A háziorvosi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladat miatt is szükséges módosítani a megállapodást. Ugyanaz
a személy látja majd el, de a jövőben az önkormányzatnak szükséges szerződést kötnie. Tudomásuk
szerint a Mentőszolgálat fogja átvenni a feladatait. Az építésügynél pedig úgy véli szakember
jelenléte szükséges, az önkormányzaton nincs hozzáértő kolléga.

Zenger Zsolt polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi
döntést hozta:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021.(XI.25.)
képviselő-testületi határozata

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
megállapodásának módosításáról szóló tervezetet megvitatta, annak a háziorvosi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátással összefüggő módosításaival, a közművelődési, könyvtári ellátásokkal
kapcsolatos, a munkaszervezettel kapcsolatosan társulási tanács döntésével kapcsolatos, a
hatálybalépéssel kapcsolatos módosításaival egyetért.
A társulás által ellátott feladat és hatáskörök III.1. pontjának további módosítását, a III./B alatti
ágazati
feladatok, területfejlesztési feladatok, működési engedély és telepengedély kiadása, szálláshely
üzemeltetési engedélyek kiadása, telekalakítási eljárásban közreműködés módosítására vonatkozó
javaslatokat nem fogadja el.
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Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2.pontja nap
Központi háziorvosi ügyelet feladatellátási szerződéstervezetének tárgyalása

Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztat, hogy a központi háziorvosi ügyeletet eddig is Marcali Társuláson belül látták el.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Ahogy említette is, minden ugyanúgy marad, azonban a szerződést az Önkormányzatnak kell
megkötnie.

Zenger Zsolt polgármester:
Arra hatalmazza fel őt a képviselő-testület, hogy ezt a szerződést fogadják el.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Szükséges november 26-ig elfogadni a megállapodást, hogy a normatívát megkaphassák.

Zenger Zsolt polgármester:
A szerződést a döntést követően alá fogja írni.

Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyet ért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal elfogadja a határozati javaslatot
és az alábbi döntést hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 25.)
képviselő-testületi határozata:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emergency Service Egészségügyi
Szolgáltató Kft-vel (1131 Budapest, Topolya u. 4-8., képviseli: Rus János ügyvezető igazgató) mint
központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásával közreműködő megbízottal kötendő feladat
átadási/átvételi szerződés (megbízási szerződés) tervezetét elfogadja.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 3.pontja
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és 
gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról 
szóló 5/2021. (VI.10.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:
Ebben a napirendi pontban a szociális rendelet módosításáról lesz szó. Kérte jegyzőt asszonyt,
dolgozzák át a rendeletet. Sem szociális tüzelőanyagot, sem természetbeni juttatást nem
engedélyezett az eddigi rendelet. Olyan alacsony volt a jövedelem határ, hogy a mindenkori
öregségi nyugdíj 150%-a volt meghatározva, ami 42.750 forintot jelentett. Ebbe a keretbe sajnos a
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településen nagyon kevés, a 30 személyből körülbelül 2 vagy 3 személy esett bele. Megköszöni
jegyző asszony segítségét.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Megkérdezi, az öregségi nyugdíj hányszorosa kerüljön bele a rendeletbe?

Zenger Zsolt polgármester:
Véleménye szerint az ötszöröse.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Tehát az a rászorult, aki a mindenkori öregségi nyugdíj minimum ötszörösét nem haladja meg?

Zenger Zsolt polgármester:
Igen.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
A jövőben az kaphat tűzifát, aki kérelmet nyújt be, természetesen jövedelem igazolással.
Tájékoztat, hogy a főcímek között módosított, illetve, hogy karácsonyra, húsvétra, beiskolázásra
szabályosan lehessen adni a szociális keretből. Adható legyen évente legfeljebb három alkalommal,
annak a rászorultnak, akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
minimum 10 szeresét, tehát 285.000 forintot. Helyben lakó legyen, jövedelem igazolást, valamint
kérelmet nyújtson be. Háztartásonként csak egy személy részére, beiskolázás esetén
gyermekenként.

Zenger Zsolt polgármester:
Egy elhunyt felesége megkereste, hogy nem kaphatna-e temetési segélyt.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Úgy véli, a következő módosítás erre is kitérhet, illetve köztemetés esetén pedig, hogy ki
rendelkezik róla, hiszen úgy véli a polgármesternek kellene a hatáskört átadni, ebben a
polgármesternek kellene dönteni.

Zenger Zsolt polgármester:
Több elhunyt köztemetésének összege nem térült vissza, ugyanis a hozzátartozók nem kértek a
hagyatékból, ebből kifolyólag bent maradt az önkormányzat pénze. Ha az Eszközkezelő értékesíti
az ingatlant, az önkormányzat felé kifizetésre kerül az összeg.

Mezőfi Mihály képviselő:
Akkor számíthat az önkormányzat pénzre, ha értékesítik az ingatlant?

Zenger Zsolt polgármester:
Igen.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
A következő módosítás alkalmával a temetési segélyre is kitérhetnek a rendeletben.

Zenger Zsolt polgármester:
Úgy véli szükséges a köztemetést is átbeszélni, mert ha az elhunytnak van eltemettetésre kötelezett
hozzátartozója, akkor ne az önkormányzatra háruljon e feladat.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
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A természetbeni ellátás kiosztásáról Nemeskisfalud Község Kirendeltsége gondoskodik. A
lakcímet, valamint a jövedelmet szükséges igazolni. A 2.§-ba az öregségi nyugdíj ötszöröse kerül.

Zenger Zsolt polgármester:
Bele kerülhetne inkább az öregségi nyugdíj hétszerese? Az közel 200 ezer forint.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Igen. Tehát a szociális tűzifa esetén az öregségi nyugdíj hétszerese, az egyéb támogatásként nyújtott
húsvéti, karácsonyi és beiskolázási esetén pedig az öregségi nyugdíj tízszerese.

Mezőfi Mihály képviselő:
Úgy véli, ha valakinek magasabb a jövedelme, adható számára ennek ellenére támogatás,
mérlegelés alapján.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Nem, amennyiben bele férne, de nincs annyi pénz, vagy nem áll rendelkezésre annyi fa, akkor nem
kap a kérelmező támogatást.
Jövőre le lehet még módosítani.

Mezőfi Mihály képviselő:
A BM és szociális tűzifa között mi a különbség?

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Mindegyik szociális, csak a BM tűzifa esetében megszabják, hogy melyek a jövedelemhatárok.
A szociális tűzifa saját keretből kerül kiosztásra.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a rendeletet elfogadja azzal a módosítással, hogy a tűzifánál a nyugdíjminimum
hétszerese a jövedelemhatár, az egyéb adható támogatásnál tízszerese a nyugdíjminimumnak.. Aki
ezzel egyet ért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja és a következő rendeletet
alkotja:

7/2021.(XII.2.) Önkormányzati rendelet
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális, gyermekvédelmi, pénzbeli,
természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 4. pontja:
Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása KOMA adatbázisban nem
szereplő képviselők ügyében

Zenger Zsolt polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. Erről már korábban beszéltek, most azonban határozat meghozatala
szükséges, az érintettek kivételével kellett volna egy olyan döntést hozni, hogy méltatlanságból nem
zárják ki őket.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Tájékoztat, hogy nem fogadta el a Kormányhivatal azt, hogy megtárgyalták, határozni szükséges
arról, hogy miért nem lett méltatlanság miatt eljárás ellenük. Tájékoztat, hogy az érintettséget
szükséges bejelenteni és szavazni róla.
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Véleményük szerint azért nem volt szükség határozat meghozatalára mert a tartozásukat rendezték,
intézkedtek is az adatbázisba történő visszalépésről.

Mezőfi Mihály képviselő:
Bejelenti személyes érintettségét.

Zenger Zsolt polgármester
Kéri, aki a személyes érintettséget tudomásul veszi és a döntésből Mezőfi Mihály képviselőt kizárja
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) képviselő-testületi
határozata:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőfi Mihály képviselő személyes
érintettségének bejelentését tudomásul veszi, és őt a szavazásból kizárja.

Zenger Zsolt polgármester
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.)
képviselő-testületi határozata:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a Somogy
Megyei Kormányhivatal SO/03/00683-1/2021., törvényességi felhívását, mely szerint a
köztartozásmentes adózói adatbázisból Mezőfi Mihály képviselő kikerült. Megvizsgálta a
kötelezettség teljesítését. Megállapította, hogy képviselő a köztartozásmentességet és a KOMA
adatbázisba való bejelentkezést NAV-tól származó irattal igazolta. A fentiek miatt méltatlansági
eljárást a képviselővel szemben nem kezdeményez a testület. Felkéri a polgármestert, hogy a
Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: Dr. Hajdu Helén 
jegyző

Határidő: azonnal

Kakas István képviselő:
Személyes érintettségét bejelenti.

Zenger Zsolt polgármester
Kéri, aki a személyes érintettség bejelentését tudomásul veszi, Kakas István képviselőt a
szavazásból kizárja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.)
képviselő-testületi határozata:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kakas István képviselő személyes
érintettségének bejelentését tudomásul veszi, és őt a szavazásból kizárja.

Zenger Zsolt polgármester
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Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.)
képviselő-testületi határozata:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a Somogy
Megyei Kormányhivatal SO/03/00684-1/2021,). törvényességi felhívását, mely szerint a
köztartozásmentes adózói adatbázisból Kakas István képviselő kikerült. Megvizsgálta a
kötelezettség teljesítését. Megállapította, hogy képviselő a köztartozásmentességet és a KOMA
adatbázisba való bejelentkezést NAV-tól származó irattal igazolta. A fentiek miatt méltatlansági
eljárást a képviselővel szemben nem kezdeményez a testület. Felkéri a polgármestert, hogy a
Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: Dr. Hajdu Helén 
jegyző

Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja: 
A települési önkormányzat véleménye a 2022/23-as tanév felvételi körzeteinek 
megállapításához

Zenger Zsolt polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, az önkormányzatnak véleményeznie kell a 2022-es és 2023-as
tanév felvételi körzeteinek megállapítását. Úgy gondolja, hogy továbbra is a böhönyei Festetics Pál
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola lássa el. Ő ezt látja a legcélszerűbbnek. Ez véleménye
szerint így logikus.

Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 25.)
képviselő-testületi határozata:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) az
iskolai
körzethatárok kialakítását úgy véleményezi, hogy település iskoláskorú gyermekei részére a
kötelező
felvételt biztosító köznevelési intézmény a Böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola legyen.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület véleményéről tájékoztassa a tankerületi igazgató asszonyt.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester 15.13-kor szünetet rendel el.
15.19-kor az ülés folytatódik.
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Napirend 6. pontja:
Vis maior támogatással kapcsolatos hitelfelvételről döntés
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Zenger Zsolt polgármester:
Az elmúlt ülésen tárgyaltak a 2020. júliusában bekövetkezett villám árvízről.
A Rinya hidat teljesen elmosta a csapadék. A falugondnoki garázst is bevették ebbe a Vis maior
pályázatba. Tekintve, hogy az épület biztosított, két helyről nem lehet igénybe venni támogatást. A
biztosító megtérítette a falugondnoki garázs helyreállítási költségét, 2.400.000 forint körüli
összeget, amiről a kivitelező kiállította a számlát. Az összeg átutalásra került. A Rinya híd
helyreállítási költsége 9.978.000 forintra volt betervezve, szakértők a helyszínt szemlézték mind a
Katasztrófavédelemtől, mind a Kincstártól, teljes összegben megítélték ezt az összeget. Tekintettel
arra, hogy nincs az önkormányzatnak ennyi pénze és mivel a Vis maiort meg kell előlegezni, 10
%-os önrésszel bír, ezért az önkormányzatnak 1 millió forint önerőt szükséges hozzá tennie. Az
egészre hitelt kell felvenni. Az önkormányzatnak helyre kell állítania a hidat, 2022. március a
határidő, ezzel addig el kell számolnia. Az az aggálya, ha 10 millió forintot nem vesznek fel, a híd a
rongált állapotban marad. Javaslata, hogy állítsák helyre. Ehhez a képviselőknek fel kell
hatalmaznia őt, hogy eljárjon ebben az ügyben. A számlavezető banknál javasolja felvenni ezt a
hitelt. Úgy véli, ez a logikus.

Mezőfi Mihály képviselő:
A futamidőről nincs információ?

Zenger Zsolt polgármester:
Nincs sajnos. Javasolta döntsön a képviselő-testület.

Jani Gergő Zsolt képviselő:
Megkérdezi, hogy lesz-e a törlesztő részlet visszafizetésére forrása az önkormányzatnak?

Zenger Zsolt polgármester:
Nem tudja, hogy lesz-e rá forrás.

Kovács Krisztián képviselő:
Nagy a rizikó, de javasolja szavazzák meg.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 25.)
képviselő-testületi határozata:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 25-én a szélsőséges
időjárás okozta villámárvíz következtében bekövetkezett vis maior esemény támogatói okirata
alapján a helyreállításra 9.978.000. Ft. támogatásban részesült. A támogatás mértéke 90%-os. Az
önkormányzat a szükséges összeget saját forrásból biztosítani nem tudja, ezért
támogatásmegelőlegezési hitelt kíván felvenni a támogatási összegre. Felkéri a polgármestert a hitel
felvételének lebonyolítására
Felelős: Zenger Zsolt

polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 7. pontja
Belső ellenőrzési terv elfogadása

Dr. Hajdu Helén jegyző:
A képviselő-testületnek minden év december 31-ig jóvá kell hagynia a belső ellenőrzési tervet. Ez
sem a Kistérség sem a Társulás feladatai között nem szerepel. A falugondnoki szolgálat ellenőrzését
írta elő 2022. évi ütemtervben a belső ellenőr. Ezt az ellenőrzési tervet lenne szükséges elfogadni,
az ellenőrzés a szabályszerűségi, jogszerűségi szabályoknak való megfelelésre tér majd ki. A
2021.-évet ellenőrzi 2022-el.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 25.)
képviselő-testületi határozata:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2022. évi
ellenőrzési tervet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 32. §. (4) pontja értelmében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján jóváhagyja.
Felelős: Zsoldos Márta Piroska polgármester
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Nagy Zoltán

polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Krisztián alpolgármester:
Elmondja, hogy Zenger Zsolt közalkalmazottként, falugondnokként kiemelkedő munkát végez,
ezért a költségvetésbe tervezett 1 havi falugondnoki illetményének megfelelő összeget számára
jutalom gyanánt adni kívánja munkáltatóként.

A testület a bejelentéssel egyetértett, azt tudomásul vette.

Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt. Zenger Zsolt polgármester az ülést 15.35-kor
lezárta.

k. m. f.

Zenger Zsolt Dr. Hajdu Helén
polgármester jegyző
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