Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2015. május 28.)
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Rácz Béla
Szűcs János

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: 1.2. napirendnél
Kissné Szita Mária pénzügyi főelőadó
Minden napirendnél dr. Verbói Mária jegyző
Jelen van a település lakói közül 4 fő.
A polgármester távollétében az alpolgármester vezeti a képviselő-testület ülését. Köszönti a képviselőtestület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes.
Előterjeszti napirendi javaslatát, és kéri, hogy a meghívóban foglaltaktól eltérően elsőkén a napelemes
pályázat közbeszerzési eljárásának elindításáról döntsön a testület.
1.) Az óvoda és az iskola épületére napelemes rendszer építése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor
3.) Beszámoló Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
4.) Előterjesztés a gyermekvédelem átfogó értékeléséről.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
5.)Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
6.) Igazgatási szünet a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.
Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző
7.) Egyebek
a.) Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
b.) Aktuális kérdések
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
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A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag
elfogadja.
A napirendek tárgyalása előtt Rácz Béla képviselő kér szót. Több képviselő-testületi ülésen szó volt a
civil fórum megszervezéséről, amely ez idáig nem jött létre. Itt van az ülésen két civil szervezeti
képviselő, akik szívesen részt vesznek a fórum megszervezésében is. Keresni fogják a többi civil
szervezetet, egy hónapon belül összejövetelt terveznek, ahová meghívják a képviselő-testület tagjait és
a roma nemzetiségi képviselőket is.
Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester támogatandónak tartja a civileknek, a fiataloknak a faluért való
működését.
Napirendek tárgyalása
1.) Az óvoda és az iskola épületére napelemes rendszer építése.
Előterjesztő: dr. Pálami Kálmán alpolgármester
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet egyrészt az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervéről, másrészt az ajánlati felhívásról.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott előterjesztést és
javaslatot
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2015. (V.28.) önkormányzati határozata
Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP4.10.0/N/14-2014-0379 pályázat keretében Kbt. 122/A. § szerint lefolytatandó
„Nógrádmegyer Község Önkormányzatának tulajdonát képező épületeire
fotovoltaikus rendszer telepítése kivitelezési szerződés keretében” tárgyú
hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi
döntéseket hozza:
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2015. évi közbeszerzési tervet.
2.) A Képviselő-testület jóváhagyja az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt
(mellékelve).
A beszerzés becsült értéke pályázati költségvetés alapján: nettó 19.350.000,- Ft,
amely megegyezik a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegével.
3.) Az ajánlattételi felhívást az alábbi cégek részére küldi meg az ajánlatkérő
nevében eljáró Kapos Hidro Kft.:
1. Buildgreen Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.
Képviseli: Fodor Gábor ügyvezető
Elérhetőség: gabor.fodor@buildgreenkft.hu +36 20 467 4872
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2. Marlok és Társa Szolgáltató Kft.
Székhely: 2083 Solymár, Terstyánszky út 17.
Képviseli: Marlok Tamás ügyvezető
Elérhetősége+36 70 7706175 tamas.marlok@pilis-solar.hu
3. Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 250., II. em.
Képviseli: Dr. Mokry Tamás ügyvezető
Elérhetőség Telefon: (1) 44 54 777
4.) A közbeszerzési eljárás elbírálásra az alábbi Bíráló Bizottság kerül felállításra:
- Dr. Verbói Mária
- Bizottság elnöke
- Kissné Szita Mária
– Bizottsági tag
- Géczi László ………….– Bizottsági tag
- Radvánszky Gyula
.– Bizottsági tag
Határidő: értelem szerint
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
13/2014. (XII.8.), 6/2014. (VI.27.) és 8/2014. ( VIII.28.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
3.) Beszámoló Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester e napirend keretében ismerteti a közös önkormányzati hivatal 2014. évi
zárszámadását is.
Hozzászólások:
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Szűcs János véleménye szerint az elmúlt évekhez hasonlóan takarékosan gazdálkodtunk, a bevételek
teljesültek, ezért elfogadásra javasolja a zárszámadási rendeletet.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a közös önkormányzati
hivatal zárszámadását és a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza és rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2015. (V.28.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és azt a
melléklet szerint elfogadja.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

4.) Előterjesztés a gyermekvédelem átfogó értékeléséről.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a településen is jelen van a drog, a fiatalok alkoholizálása, a
munkanélküliség miatti „nem tudok mit kezdeni magammal” viselkedés. Ennek következménye, hogy
a buszmegállókat szétrugdosták, a közterületeken lévő tárgyakat megrongálják. A jelenlévő civil
szervezetek képviselőit arra kéri, hogy segítsenek a település vezetőinek a rend fenntartásában, a közös
értékek megóvásában.
Hozzászólások:
Rácz Béla szerint az előterjesztésben szereplő számok mutatják, mi történik a faluban. Véleménye
szerint is vigyázni kell arra ami a miénk.
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint az egymással való megbeszéléssel, emberi szóval többet el
tudunk érni, mint akár a hatóság bevonásával. Együtt kell élnünk ebben a faluban, tisztelve, segítve
egymást. A szomszédos faluban látta, hogy a buszmegállóba egy „rugdosófát” tettek, rajta a felirat,
hogy ezt rúgd, ne a buszvárót.
Mivel más hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2015. (V.28.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer Község Önkormányzata
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló,
átfogó értékelést, és azt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény, 96. §.(6) bekezdése alapján elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a döntésről – az átfogó
értékelés egyidejű megküldésével – értesítse a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, Szociális és Gyámhivatali Osztálya részére
határidőben megküldésre kerüljön.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
5.) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester elmondja, hogy a rendelet módosítását indokolja egyrészt, hogy a települési
lakhatási támogatás megállapításának határideje június 30, másrészt pedig az év elején megállapított
keretből több mint időarányos rész áll rendelkezésre. Ezért a támogatás megállapíthatóságát december
31. napjáig javasol módosítani, illetve a támogatás felső határát tízezer forintra kéri megemelni.
A képviselő-testület egyetért az elhangzott javaslattal és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló
5/2015. (XI.12.) rendelettel módosított,
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

6.) Igazgatási szünet a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.
Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza.
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az igazgatási szünet elrendeléséről szóló
előterjesztést. A testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján 2015. július 1. napjától július 31. napjáig igazgatási
szünetet rendel el a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
Nógrádmegyer Állandó Kirendeltségén. .
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Verbói Mária jegyző
7.) Egyebek
a) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásból való kilépés.
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
Az alpolgármester elmondja, hogy a polgármesterrel történt egyeztetés alapján a Szécsény Térsége
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásból azért szeretnénk kilépni, mert a családsegítési és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2016. január 1.-től a Nógrádmegyer-Rimóc Szociális
Társulásban kívánjuk ellátni. A társulási megállapodás szerint a kiválásról szóló döntést hat hónappal
korábban meg kell hozni a képviselő-testületnek és erről a társulási tanácsot tájékoztatni kell.
Ezért került a téma a jelenlegi ülésen napirendre.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2015. (V. 28.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsény Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulásból való kiválással kapcsolatos előterjesztést és
úgy határoz, hogy
1. a Társulási Megállapodás 17.1. pontja értelmében a társulásból 2014. december 31.
napjával kiválik, a megállapodást felmondja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 17.1. pontja
alapján a társulási tanácsot a döntésről tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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b) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 6.
számú módosítása
Előterjesztő: dr Pálmai Kálmán alpolgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester kiegészítésként elmondja, hogy az emberek felelősségérzetét javíthatjuk a szelektív
hulladékgyűjtés bevezetésével. A civilek segítségét kéri a saját környezetünk rendben tartására,
megóvására, akár figyelem felhívással, akár a szemetelő emberek megszólításával.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2015 (V.28.) önkormányzati határozata
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának 6. számú módosítása
1. A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának 6. számú módosítását megtárgyalta, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 6. számú
módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor, polgármester
2. A Képviselő-testület – a törvényi kereteket figyelembe véve – a települési szilárdhulladékkezelési önkormányzati hatáskörök közül a hatályos Társulási Megállapodás 6.
pontjában foglaltakon túl a Társulásra ruházza át a Projekt sikeres megvalósítása érdekében az
alábbi hatásköreit:
A Társulási Megállapodásban megjelöltek szerint a KEOP pályázat II. keretében
megvalósított Projekt II. eszközeinek üzemeltetése a Társulási Megállapodás 6. pontjának
j-k.) pontok alapján kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján, a
Társulási Megállapodás 6. pontjában megjelölt feladatkörök ellátása során a komplex
hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor, polgármester
3. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a munkaszervezeti feladatokat
ellátó Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – jelen határozat megküldésével
– legkésőbb 2015. június 12-ig értesítse.
Határidő:
Felelős:

2015. június 12.
Verbói Gábor, polgármester
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c) EGTC megalakulása
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az EGTC megalakulásához szükséges
lépéseket megtették. A társulás bejegyeztetéséhez ügyvéd közreműködésére van szükség, valamint a
dokumentációk fordítását is meg kell oldani. Természetesen mindennek díja van, melyet a társulásban
résztvevő önkormányzatok fizetnek meg. Előzetes számítások szerint lakosonként 93,25 forintról van
szó, ami Nógrádmegyerre vetítve 158.898.-Ft-ot jelent.
Polgármester út támogatja a társuláshoz való csatlakozást, és a településre eső rész megfizetésével
egyetért.
Hozzászólások:
Rácz Béla kérdezi, hogy civil szervezetek lehetnek-e társulási tagok ?
Dr Pálmai Kálmán alpolgármester válasza: nincs tudomása arról, hogy civil szervezetek is
csatlakozhatnak a társuláshoz, véleménye szerint önkormányzati társulásról van szó.
Géczi László véleménye szerint támogatandó a társulásban való részvétel.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2015 (V.28.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az EGTC megalakulásáról szóló
Előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) fenntartja és megerősíti csatlakozási szándékát a társuláshoz
2.) egyetért az alapítási díjjal és vállalja a megalakítással járó költségeknek a
településre jutó részének megfizetését Ludányhalászi község számlájára.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Verbói Gábor polgármester
d) Óvoda víz- és fűtésrendszer korszerűsítési pályázat.
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa),ac) és ad) pontok szerinti „
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázati lehetőségről.
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Polgármester úr javasolja, hogy az óvoda vízvezeték és fűtés rendszerének korszerűsítésére nyújtsuk
be a pályázatot. Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2015. (V.28.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa),ac) és ad) pontok
szerinti „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására „ - a
Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda központi fűtés és vízvezeték-rendszer felújítására benyújtja pályázatát, és a megvalósításhoz szükséges saját forrást biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
e) Tájékoztató a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
( a tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester elmondja, hogy a tájékoztatót elektronikus formában megkapták a képviselők,
kérdezi hogy van-e hozzászólás ?
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2015. (V.28.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt
tudomásul veszi.
f) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás 2014. évi költségvetési beszámolója.
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás 2014.
évi költségvetési zárszámadásáról, valamint arról, hogy a társulási tanács a beszámolót elfogadta.
A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a társulási tanács döntését hagyja jóvá.
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Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2015. (V.28.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer-Rimóc Szociális
Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott, 2014. évi költségvetési
Beszámolóját és azt a melléklet szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert a szükséges tájékoztatás megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Egyebek napirenden belül az alpolgármester tájékoztatást ad a folyamatban lévő fejlesztésekről és
pályázatokról:
Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda:
- a nyári szünetben sor kerül a nyílászárók cseréjére, valamint a tető felújítására,
- benyújtjuk a pályázatot a vízveték és a fűtésrendszer korszerűsítésére.
Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ
- benyújtottuk a pályázatot férőhely bővítésre ( 12 plusz férőhely )
Községháza, orvosi rendelő épülete
-

a TOP program keretében tervezzük a rendelő nyílászáróinak cseréjét, a
községháza tető-felújítását, villanyvezetékek cseréjét, akadálymentesítését és a
nyílászárók cseréjét.

-

elkezdődött a szabadtéri színpad építése

-

folyik a mezőgazdasági növénytermesztés,
mezőgazdasági utak rendbetétele ( Nyírjes puszta felé vezető földút )
belvízrendezés ( patakok, csapadékvíz elvezetők tisztítása )
pályáztunk egy kisbuszra az MVH-n keresztül,
pályáztunk a gyermekek nyári szociális étkeztetésére.

Művelődési Ház
Egyéb:

Szintén egyebeken belül: az alpolgármester együttgondolkodásra kéri a képviselőket a sírhely
megváltásokat illetően. Az önkormányzati temető bejárat felőli bal oldalán sok esetben lejárt a 25 éves
megváltás. Hogyan legyen tovább ? Az elkövetkező képviselő-testületi ülések egyikén sort kell
keríteni a megoldásra.
Egyebeken belüli hozzászólások:
Mezei László civil szervezeti képviselő elmondja, hogy ismerik a településen jelenlévő problémákat és
vannak terveik a megoldást illetően.
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Nyizsnyík Benjamin egy alakulóban lévő civil szervezet képviselője: elmondja, hogy az elhangzott
alap pillérekre épül a bejegyzés alatt lévő egyesületük, megpróbálnak aktívan jelen lenni a település
életében.
A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nincs, ezért az alpolgármester megköszöni a részvételt és
az ülést 18.10 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Pálmai Kálmán
alpolgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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