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Szám: V/50-11/2019.         Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 25-én 8:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
testületi üléséről. 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Kern István képviselő 
   Balogh Enikő Éva képviselő 
   Katona Viktor képviselő 
            (4 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 

            (2 fő) 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 
 

I. 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt 
és a képviselő-testületi tagokat. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A meghívót és előterjesztést kiküldtük. Aki egyetért, az emelje fel a kezét.  
 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 
 

 

NAPIRENDI PONTOK: 
1. A szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
2. Egyebek 
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II. 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. A szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy terjessze elő a 1. napirendi pontot.  
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető: 

Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. A szociális célú tűzifa 
kedvezményes beszerzésére már a tavalyi évben is volt lehetőség, amely annyit jelentett, hogy az 
önkormányzat a jogszabályi feltételeknek megfelelő tüzelőre pályázott majd ezt – a helyi rendeletben 
foglaltak alapján – a feltételeknek megfelelő lakosok között oszthatta szét. Ez a pályázati lehetőség az idei 
évben is az Önkormányzat rendelkezésére áll. Velem községi Önkormányzat a helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint 32 m3 erdei 
keménylombos tűzifára 40.640 Ft önerő vállalással  nyújtotta be a pályázatot. A pályázatokat az 
önkormányzat 2019. augusztus 1-ig rögzítette elektronikusan, a kinyomtatott igénylési adatlapot 2019. 
augusztus 2-ig a területileg illetékes Igazgatóság részére postára adta. A tűzifát 2020. február 17-ig kell 
kiosztani a pénzügyi elszámolás pedig 2020. március 31-ig történhet meg. Mindezekre tekintettel kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet rendelet-tervezet elfogadására. 

 
  
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérem, hogy szíveskedjetek szavazni. 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

2.   Egyebek 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
1. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjáról döntés 
 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
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Jegyző Úr szeretne szót kérni. 

 

 

 
Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. Velem községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017.(I.27.) határozatával hagyta jóvá Szél Józsefné társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíját, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Fenti döntés 
meghozatalát indokolta, hogy 2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosultak az Mötv. azon 
rendelkezései melyek az önkormányzati tisztségviselők (polgármesterek, alpolgármesterek, közgyűlési 
elnökök és alelnökök) díjazásának rendszerét tartalmazzák. A főállású polgármester illetménye az 500 fő és 
az az alatti lakosú település polgármestere esetében az államtitkári illetmény – 997.170.- Ft. - 30%-a, azaz 
299.151.- Ft, míg a társadalmi megbízatású polgármester az Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján havonta ezen 
összeg 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről 
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A velemi polgármester tekintetében 
2017-ben tévesen került megállapításra, mind a polgármester tiszteletdíja, mind a költségtérítése, mely a 
tiszteletdíjának a 15%-ával megegyező összeg, ezért szükség van a 2/2017.(I.27.) határozat visszavonására, 
a törvényi előírásoknak megfelelő tiszteletdíj és költségtérítés megállapítására, továbbá a különbözet 
megtérítésére. Leírtak alapján Szél Józsefné társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 149.600.-Ft. 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult, mely összeg 22.440.- Ft. 

Szél Józsefné polgármester 
Érintettséget jelent be, mert a döntés a személyét érinti. Kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból való 
kizárás kérdésében.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és a tiszteletdíjával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

81/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havonta 149.600.- Ft-ban állapítja meg. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére 2017. január 1. napjától 
havi 22.440.-Ft költségtérítést állapít meg. 

3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi tartalék terhére elrendeli Szél 
Józsefné polgármester részére az e határozat 1. és 2. pontjában megállapított tiszteletdíj és 
költségtérítés, valamint a 2/2017. (I.27.) számú határozattal megállapított, és eddig kifizetett 
tiszteletdíj és költségtérítés különbözetének megtérítését. 

 

Felelős a bejelentésért: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

82/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017. (I.27.) számú határozatát 2019. október 1-el 
visszavonja. 

 
Felelős a bejelentésért: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző: 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem 
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át. Tekintettel arra, hogy Szabó 
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a tévesen megállapított társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjának 90%-ában került megállapításra, szükséges alpolgármester úr tiszteletdíja és 
költségtérítése tekintetében is elvégezni a korrigálást. Javaslom a korábbi, Szél Józsefné tiszteletdíját 
megállapító 2/2017. (I.27.) számú Képviselő-testületi határozat, illetve Szabó Zoltán alpolgármester 
illetményét megállapító 5/2017. (I.27.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonását. Köszönöm. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

83/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától havonta 134.600- Ft-ban állapítja meg. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester részére 2017. január 1. 
napjától havi 20.190.- Ft költségtérítést állapít meg. 

3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi tartalék terhére elrendeli Szabó 
Zoltán alpolgármester részére az e határozat 1. és 2. pontjában megállapított tiszteletdíj és 
költségtérítés, valamint az 5/2017. (I.27.) számú határozattal megállapított, és eddig kifizetett 
tiszteletdíj és költségtérítés különbözetének megtérítését. 

 
 
Felelős a bejelentésért: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

84/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2017. (I.27.) számú határozatát 2019. október 1-el 
visszavonja. 

 
Felelős a bejelentésért: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 
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2. A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés létesítése esetén fizetendő díj mértékéről szóló 7/2017. (V.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Hozzászólások: 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Mivel Kőszegen az Igazgatási és Építéshatósági Osztály is felülvizsgálta a hivatali helyiségen, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali 
helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendeletet, így Bozsok és Velem községekben is 
szeretnénk módosítani, aktualizálni a rendeletet. Az egyik legjelentősebb kiegészítés annak szabályozása, 
hogy amennyiben a házasulók több, mint 15 percet késnek, abban az esetben az anyakönyvvezető 
megtagadhatja a házasságkötés létesítésénél történő közreműködést. Ennek oka, hogy az esküvői 
időpontokat 30 percenként adjuk, s ennél hosszabb késés már a többi esküvőre is hatással van. Az 
anyakönyvvezető részére fizethető díj sem emelkedett 2011 óta. Ez az emelés a hivatal költségvetésében 
többlet terhet nem okozna, mivel a házasulók által fizetett megemelt szolgáltatási díj erre fedezetet nyújt.  
A tervezetet a képviselők megkapták, kérdés esetén én is és a kirendeltség-vezető is rendelkezésre áll. 
Köszönöm.  
 

Szél Józsefné polgármester 
Kérem, hogy szíveskedjetek szavazni. 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés létesítése esetén fizetendő díj mértékéről szóló 7/2017. (V.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

 

3. Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos döntések 

 

Hozzászólások: 
 

Mobil wc árajánlatának elfogadása 

 
Hozzászólások: 

 
Szél Józsefné polgármester 
Design Bau 2006 Kft. hozza évek óta a mobil wc-ket a Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatosan. Az árak 
az idei évben: 12.000,- Ft +Áfa/db  a normál mobil wc és 18.000 Ft + Áfa/db (mozgáskorlátozott) mobil 
wc. Normál wc-ből 18 db-ot a mozgáskorlátozottból meg 3 darabot kellene kérnünk. Az ürítés és tisztítás 
7.000 Ft/ Áfa/db/ alkalom. A fellépőknél is kell az öltözősátor mellé mobil wc.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 
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85/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre a Design Bau 2006 Kft.-től (9791 Dozmat, Pinkafői út 9.) a mobil wc-ket és 
a közbenső takarítást és tisztítást mindösszesen 424.000,- Ft + Áfa összeg áron megrendeli. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Marcus Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft.  
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Marcus Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft. augusztusban 898 órára adott árajánlatot, melyet a 
65/2019.(VIII.28.) határozatunkkal el is fogadtunk 1.436.800,- Ft+ Áfa áron. Időközben megtörtént a 
Rendőrséggel a Katasztrófavédelemmel a Mentősökkel az egyeztetés, a bejárás. Javasolták, hogy több óra 
legyen az őrzés, így 1030 órában állapodtam meg a biztonsági céggel, ennyit töltenek majd itt a Marcus 
Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft. emberei, hiszen az őrzés mellett a beléptetési és parkoltatási feladatokat 
is ők oldják meg. Péntek déltől szombat 7 óráig már a Rákóczi úton fel-le 3 fő, a temető parkolóban pedig 
2 fő lesz. Szombaton és vasárnap pedig 33 fő lesz. Szeretném kérni, hogy a módosított óraszámnak 
megfelelően a fent említett határozatunkat is módosítsuk 1.648.000,- Ft+ Áfa összegre. 
A Képviselő-testület a kérdést megvitatta és egyetértett azzal, hogy a biztonság érdekében szükséges, hogy 
több órát legyenek itt a biztonságiak. 
 
 
  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
86/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2019.(VIII.28.) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre az őrzési, beléptetési, parkoltatási feladatokra a Marcus Vagyonvédelmi és 
Biztonsági Kft. (9700 Szombathely, Váci M. u. 37.) árajánlatát fogadja el 1.648.000,- Ft + áfa áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
4. Polgármester, Alpolgármester jutalmazása  

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Hozzászólások: 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. Júliusban döntött a testület a 
polgármester asszony és az alpolgármester jutalmazásáról. Most a ciklus végén, még lehetőség van arra, 
hogy a fennmaradó 1,5 havi jutalmat is megítélheti a testület a Velemi Gesztenyenapokért végzett munka 
elismeréseként. A törvény úgy szól, hogyha év közben szűnik meg a jogviszony, akkor csak időarányos 
rész adható. A polgármester asszonynak és az alpolgármester úrnak a törvény erejénél fogva a választás 
napján megszűnik a jogviszonya, és ha újra választják őket, akkor vasárnaptól már újra indul. De 
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mindenhogyan megszűnik a jogviszonyuk. Én a fennmaradó 1,5 hónap jutalomra tennék javaslatot a 
polgármester asszonynak és az alpolgármester úrnak is. Köszönöm szépen. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Érintettséget jelent be, mert a döntés a személyét érinti. Kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból való 
kizárás kérdésében.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és a jutalommal kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.  
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
88/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szél Józsefné társadalmi megbízatású polgármester 
részére megbízatása idején a település érdekében végzett munkája és az eredményes gazdálkodás 
elismeréseként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése 
alapján 1,5 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapít meg 2019. évben, a 2019. évi tartalék 
terhére. 

Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 
Szél Józsefné polgármester 
A Szabó Zoltán a mai ülésen nem vesz részt, így érintettséget sem kell bejelentenie. 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
89/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére megbízatása idején a település érdekében végzett munkája és az eredményes 
gazdálkodás elismeréseként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 
bekezdése, valamint 225/K. § (1) bekezdése alapján 1,5 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg 2019. évben, a 2019. évi tartalék terhére. 

Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 
5. Vagyonrendelet módosítása 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tekintettel arra, hogy az előző ülésen tárgyalt kőszegszerdahelyi rendőrlakás eladásra kerül, így a 
vagyonrendelet módosítása szükséges.  
Velem községi Önkormányzat 1/5 részben tulajdonosa a Kőszegszerdahely 48/2. hrsz-ú kivett lakóház, 
udvarnak, mely KMB irodaként szolgált, és több testületi ülés témája is volt, és októberben az öt település 
együttes ülésén dönteni kívánnak az ingatlan értékesítéséről, ezért az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú 
mellékletét módosítani szükséges. Melinda előkészítette, kérem, hogy szíveskedjetek elfogadni. 
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A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
9/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
6. Magyar Vörskereszt Vas Megyei Szervezetével megbízási szerződés kötése 

Hozzászólások: 
Szél Józsefné polgármester 

Tájékoztatta a testületet, hogy a Vöröskereszt az idei évben is vállalná a rendezvényen az 
elsősegélynyújtást. 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 

határozatot: 
 
90/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvény elsősegélynyújtó ügyelet ellátás biztosítására a Magyar Vöröskereszt Vas 
Megyei Szervezetével (9700 Szombathely, Domonkos u. 8.) bruttó 50.000,- Ft kiállított számla ellenében 
együttműködési megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
megkötésére és  aláírására. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 

7. Velemi Gesztenyenapok egyéb tájékoztatás 

A plakát, info térkép és leporello a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Hozzászólások: 

 
Szél Józsefné polgármester 

Megmutatta a képviselő-testületnek a Velemi Gesztenyenapok rendezvényre előkészített leporellót, 

plakátot és információs térképet.  

Kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e a plakáttal, leporellóval, információs térképpel?   

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

91/2019.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Gesztenyenapok rendezvény plakátjával, 
leporellójával és információs térképével egyetért. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szél Józsefné polgármester a rendkívüli képviselő-
testületi ülést 9 óra 35 perckor lezárta. 

 


