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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047 

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

 

85/2015. (XI.30.) önkormányzati határozat  
a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

86/2015. (XI.30.) önkormányzati határozat  a Bursa Hungarica önkormányzati 

szociális ösztöndíjra beérkezett pályázatok  

elbírálásáról 

87/2015. (XI.30.) önkormányzati határozat  
a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

terv elfogadásáról 

88/2015. (XI.30.) önkormányzati határozat  
a társulásokban végzett tevékenységről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

89/2015. (XI.30.) önkormányzati határozat  
a köztemetőben fizetendő díjak  

mértékének felülvizsgálata tárgyában 

90/2015. (XI.30.) önkormányzati határozat  a Képviselő-testület 2016. I. félévi 

Munkatervének elfogadásáról 
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta: 

 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 18/2015.  

(XII.3.) önkormányzati 

rendelete 

 

Az avar és a kerti 

hulladékok nyílt téri 

égetéséről szóló 11/2015.  

( IV.29. ) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Hatályba lépésének 

napja:  

2016. január 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u. 81. 

 

 

Jelen vannak: Kovács György polgármester, 

Balog Attila alpolgármester, 

Borbélyné Töttösi Ágnes, 

Feke Lajos, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Kovács Márk 

Miczki Márton képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

     Lakatos László RNÖ elnöke 

 

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 

megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Kéri, a tisztelt képviselő-testületet, hogy 

meghívóban kiküldött napirendi pontokon felül, az alábbi napirendi pont megtárgyalását 

„Tájékoztató a Paksi Járási Hivatal működéséről, különös tekintettel a közigazgatásban 

végrehajtott integrációra és a Kormányablakok működésére” fogadják el. A Mezőföldvíz Kft. 

időközben megküldte az „Állásfoglalás a Mezőföldvíz Kft. törzstőke emeléséről és a hozzá 

kapcsolódó elsőbbségi jog gyakorlásáról” című napirendi pont tárgyalásához szükséges 

anyagot, így ezt is meg kellene tárgyalnunk. Mivel ezen  napirendi pont vonatkozásában a 

Mezőföldvíz Kft. üzleti érdekeire hivatkozva kérte az állásfoglalás zárt ülésen történő 

tárgyalását, kérem, hogy a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c)  pontja értelmében szíveskedjen zárt ülést 

elrendelni. 

 

Megkérdezi, hogy a  kiegészítéssel együtt a napirendi pontokat a képviselő-testület elfogadja 

–e? 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

 

1/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

(Írásos előterjesztés) 

Előadó: Kovács György polgármester 
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2/ A helyi adókról szóló 5/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosítása. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 
 

3/ Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 11/2015. (IV.29.)

 önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

4/ Bursa Hungarica önkormányzati szociális ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

elbírálása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

 

5/ A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

6/ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

7/ A sírhely megváltási díjak felülvizsgálata. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

8/ Az önkormányzat 2016. I. félévre szóló munkatervének elfogadása. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György 

 

9/ Egyebek. 

 

9.1 Tájékoztató a Paksi Járási Hivatal működéséről, különös tekintettel a 

közigazgatásban végrehajtott integrációra és a Kormányablakok működésére. 

(Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
 

Zárt ülésen: 

 

1/ Állásfoglalás a Mezőföldvíz Kft. törzstőke emeléséről és a hozzá kapcsolódó 

elsőbbségi jog gyakorlásáról. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

 

1/ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Kovács György polgármester: A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtására 

vonatkozó jelentést a képviselő-testület írásban megkapta. Megkérdezi, hogy van e valakinek 

a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása, kérdése, véleménye. 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

 

85/2015. (XI. 30. ) önkormányzati határozat  

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a két ülés között végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

2/ A helyi adókról szóló 5/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: Dr. Komáromi Zoltán helyettes fogorvos a mellékelt 

kérelmet küldte a képviselő-testületnek. 

 

2016. január 1. napjával módosul a helyi adókról szóló törvény: a 39/C. § (4) bekezdése 

alapján az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos (ideértendő a vállalkozó fogorvos 

is), védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak 

vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az 

adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára 

azonosnak kell lennie. 

 

Javaslom ezen mentesség bevezetését, mivel ez is vonzóbbá teheti önkormányzatunk 

illetékességi területén az orvosok letelepedését, ami tekintettel az országos orvoshiányra, 

fontos szempont. 

 

A kiküldött rendelet-tervezetet mindeni átolvashatta, azonban megalkotni csak azután tudjuk, 

hogy a Miniszterelnökség is véleményezte. 
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A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását és egyetért a 

háziorvos vállalkozók részére iparűzési adómentesség nyújtásával. 

 

 

3/ Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 11/2015. (IV.29.)

 önkormányzati rendelet módosítása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési 

önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben való rögzítése. Erre a 11/2015. (IV.29.) 

önkormányzati rendeletben került sor. 

A lakosság részéről több szóbeli jelzés is érkezett, hogy a rendeletben megjelölt égetési 

időszak (március 1. napjától április 15. napjáig és október 1. napjától október 31. napjáig) a 

valós égetési igény jelentkezéséhez képest rövid, különösen ősszel, amikor a falevelek 

tömeges komposztálását nem tudják megoldani. 

Ennek érdekében javaslom a tavaszi égetési időszakot április 30. napjáig, az őszit november 

30. napjáig meghosszabbítani. 

 

Feke Lajos képviselő: Javasolja, hogy nyáron zöldhulladék terén hagyjanak ki egy szállítást 

és helyette késő őszi időszakra ütemezzék. 

 

Kovács György polgármester: Javasolni fogja a szolgáltató felé.  

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még valakinek kérdése, 

hozzászólása, észrevétele. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás ellenszavazat nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2015. (XII.3. ) önkormányzati rendelete 

az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 11/2015. ( IV.29. ) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. január 1. 

 

 

 

4/ Bursa Hungarica önkormányzati szociális ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

elbírálása.  

Előadó: Kovács György polgármester 
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 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az írásos előterjesztés alapján látható, hogy az 

Önkormányzathoz az idei évben 3 fő adta be a pályázatát.  

Az idei évben is az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció volt szükséges. A 

regisztrációt követően volt lehetőség az adatok feltöltésére, kinyomtatására és az 

önkormányzathoz történő benyújtására. 

 

Átnézve a pályázatokat az alábbi javaslatot teszi: 

 

Horváth Fanni   5.000,- Ft/hó 

Lőrincz Ernő   4.000,- Ft/hó 

Zsiga Henrietta  6.000,- Ft/hó 

 

A képviselő-testület által határozatban elfogadott összeget a hallgatók 10 hónapon keresztül 

fogják kapni. 

 

Kovács Márk képviselő: A Zsiga Henriett esetében magasabb összeget javasol, vagy a 

javasolt keret más arányú felosztását. 

Horváth Fanninál és a Lőrincz Ernőnél maradna polgármester úr által tett javaslat a Zsiga 

Henriett esetében 10.000,- forintra módosítaná. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Azt is figyelembe szoktuk venni, hogy hova jár 

főiskolára/egyetemre. Aki távolabbi intézményben tanul, annak több a költsége. 

 

Kovács György polgármester: A Zsiga Henriett tavalyi évben is 6000,- Ft-ot kapott. 

 

Miczki Márton képviselő: A Horváth Faninál és a Lőrincz Ernőnél 5.000,- illetve 4.000,-Ft-

ra tesz javaslatot, Zsiga Henriettnél 8.000,- Ft-ra.  

 

Kovács György polgármester: Mivel úgy látja, hogy ebben nagyrészt egyetértés van, az 

eredeti javaslattal szemben Miczki Márton javaslatát bocsátja szavazásra. Megkérdezi, hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elhangzottak alapján Miczki Márton 

javaslatát elfogadni szíveskedjenek. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

86/2015. (XI.30.) önkormányzati határozat 

a Bursa Hungarica önkormányzati szociális ösztöndíjra beérkezett pályázatok  

elbírálásáról 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A típusú pályázók 

pályázatát az alábbiak szerint fogadta el: 
 

Pályázó neve Lakcíme Támogatási összeg 

Ft/hó 
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Horváth Fanni 7044 Nagydorog, Kossuth u. 9. 5.000,- 

Lőrincz Ernő 7044 Nagydorog, Rákóczi u. 47. 4.000,- 

Zsiga Henrietta 7044 Nagydorog, Damjanich u. 64. 8.000,- 

 

Határidő: azonnal 

A pályázók értesítése az ülést követő 15 napon belül. 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

5/ A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az államháztartásról szóló törvény értelmében az 

önkormányzatok belső ellenőrzési tervét minden év december 31-ig kell elfogadni. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2015. november 16.-án megküldte a 

Hivatalhoz a szükséges előterjesztést. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 
 

A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

87/2015. (XI.30.) önkormányzati határozat  

a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső 

ellenőrzési tervet Nagydorog Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az 

előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról jelen 

határozat kivonatának megküldésével a Paksi Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. 

Határidő: azonnal 

a 2. pont vonatkozásában: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

6/ Beszámoló a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Kovács György polgármester: A Társulás határidőben elfogadta költségvetését, valamint a 

gazdálkodási beszámolókat. A társulási megállapodás törvény által előírt felülvizsgálati 

kötelezettségének határidőben eleget tettünk.  

Ezen kívül elfogadtuk a társulásban fenntartott Paksi Kistérségi Szociális Központ 

beszámolóit, megállapítottuk az ott alkalmazott térítési díjakat (utóbbiakat a helyi képviselő-

testületek javaslatainak megfelelően).  

A Társulás döntött arról, hogy 2016. január 1. napjától a gyermekjóléti és családsegítő 

feladatokat a társulás egész területére integrált formában látja el, illetve a paksi Idősek 

Otthona kikerül a Paksi Kistérségi Szociális Központ szervezetéből. 

 

A paksi székhelyű Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

működéséről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. 

 

A Társulás határidőben elfogadta költségvetését, valamint a gazdálkodási beszámolókat. A 

társulási megállapodás törvény által előírt felülvizsgálati kötelezettségének határidőben eleget 

tettünk.  

 

A szekszárdi székhelyű Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

működéséről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. 

 

Önkormányzatunk belépett a kaposvári székhelyű Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásba mely - 118 tagönkormányzatával - 2005-ben azzal a céllal jött 

létre, hogy korszerű hulladékgazdálkodási rendszert alakítson ki, és hogy felszámolja a 

felhagyott települési, szilárd hulladéklerakókat. Mindehhez európai uniós és hazai támogatást 

vesznek igénybe. Ennek keretében településünkön is megvalósult idén a hulladéklerakó 

rekultivációja. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

88/2015. (XI. 30.) önkormányzati határozat  

a társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a 

társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

7/ A sírhely megváltási díjak felülvizsgálata.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Kovács György polgármester: A temetőkről, és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. §-ának (3) bekezdése kötelezővé teszi az önkormányzati tulajdonban levő 

köztemetőre önkormányzati rendeletben meghatározott temetkezési díjak mértékének 

évenkénti felülvizsgálatát.  

A temetkezéssel kapcsolatos díjak mértékét a temetőkről és a temetkezésről szóló 

8/2000.(XI.1.) ÖR. rendelet melléklete tartalmazza, ezeket nem javaslom változtatni.  

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek támogatni! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

89/2015. (XI. 30.) önkormányzati határozat 

a köztemetőben fizetendő díjak mértékének felülvizsgálata tárgyában 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőben fizetendő 

díjak mértékét felülvizsgálta, annak eredményeként a temetőről és a temetkezésről szóló 

8/2000. (XI. 1.) ÖR. rendeletét módosítani nem kívánja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

 

 

8/ Az önkormányzat 2016. I. félévre szóló munkatervének elfogadása. 

Előadó: Kovács György 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: Az SZMSZ alapján a Képviselő-testület munkáját féléves 

időtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkaterv tervezetének elkészítése a 

polgármester és a jegyző feladata. A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti a testület 

elé.  

 

A munkaterv összeállításánál a polgármester és az alpolgármester javaslata mellett 

figyelembe kell venni a Képviselő-testület bizottságának, a nemzetiségi önkormányzatnak, az 

önkormányzati intézmények vezetőinek, a helybeli társadalmi, érdekképviseleti 

szervezeteknek — legkésőbb a munkaterv tervezetét tárgyaló testületi ülés napjáig — 

benyújtott konkrét napirendi javaslatait. Mindemellett, amennyiben képviselőtársaimnak a 

munkatervhez további javaslata van, úgy kérem, hogy szíveskedjenek azt legkésőbb az ülésen 

ismertetni. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 
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A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 

90/2015. (XI. 30.) önkormányzati határozat  

a Képviselő-testület 2016. I. félévi Munkatervének elfogadásáról 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

2015. I. félévi Munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározott személyeket a jelen 

határozatban foglaltakról értesítse. 

Határidő: azonnal 

az értesítésre: az ülést követő 15 napon belül 

Felelős:  Kovács György polgármester 

a 2. pont vonatkozásában: dr. Sátor Vera jegyző 

 

9/ Egyebek. 

 

9.1/ Tájékoztató a Paksi Járási Hivatal működéséről, különös tekintettel a 

közigazgatásban végrehajtott integrációra és a Kormányablakok működésére. 

Írásos előterjesztés 

Előadó: Kovács György polgármester 

 

Kovács György polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szántóné dr. Novák 

Eszter járási hivatalvezető megküldte tájékoztatóját. A képviselő-testületi ülésen egyéb 

hivatalos elfoglaltság miatt nem tud részt venni. Az írásos anyag a képviselő-testület részre 

megküldésre került. 

 

Hosnyánszki János képviselő: Célszerű lenne kitenni a hirdetőtáblákra a tájékoztatót. 

Őt is többen megkérdezik, hogy milyen ügyekben jár el a járási hivatal.  

 

dr. Sátor Vera jegyző: A 1818-as ügyfélvonalat célszerű felhívni, ott pontos információt kap 

az ügyfél. 

 

Kovács György polgármester: Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése, 

hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

A képviselő-testület a Paksi Járási Hivatal működéséről, különös tekintettel a 

közigazgatásban végrehajtott integrációra és a Kormányablakok működésére vonatkozó 

tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette. 

 

Kovács György polgármester: Zárt ülés megtartására kerül sor, ezért a rendkívüli nyilvános  

testületi ülést, mivel több napirendi pont nincs, 16.40 órakor bezárja. 

 

Kmf 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

  polgármester                           jegyző 


