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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 22. napján 17 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 22. napján 

17 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Schmidt Attila alpolgármester, 

Berhidai Péter és Kiss Albertné képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mert csak Müller Péter képviselő úr hiányzik, aki előze-
tesen jelezte, hogy munkahelyei elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni. A meg-
hívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „A közterület használatáról szóló 
11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása” napirendi ponttal. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./  A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,                      Ujvári Szilvia                                                       
      valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények                     polgármester 
      partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet                                                                                          
   
2./ A közterület használatáról szóló 11/2013.(XI.22.) önkormányzati                  Ujvári Szilvia                                                       
      rendelet módosítása                                                                                        polgármester       
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3./ Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra                          Ujvári Szilvia                                                       
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása in-                         Ujvári Szilvia                                                       
      tézményi térítési díja                                                                                      polgármester                             
                                                                                                                                                                                                                                               
5./ Vegyes ügyek                                                                                                  Ujvári Szilvia                                                       
                                                                                                                              polgármester       
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámoló – a két ülés között eltelt rövid idő miatt – nem készült. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntés született: 1 fő részére szülési települési támogatás megállapítása.  
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.  
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d : A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint 

az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi 
egyeztetésének szabályairól szóló rendelet 

   E l ő a d ó:   Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet a jegyző úr elkészítette, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányoz-
hattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, 
hogy fogadja el a rendelet-tervezetet a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a rendelet-tervezetet Müller János 
főépítész úr állította össze, ezt csak jogszabály szerkesztés szempontjából változtatta meg 
néhány helyen. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2017.(VI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a településfejlesztési és településrendezési doku-
mentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények 
partnerségi egyeztetésének szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

     
                          
2./ N a p i r e n d : A közterület használatáról szóló 11/2013.(XI.22.) önkormányzati ren-

delet módosítása 
  E l ő a d ó:  Ujvári Szilvia polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
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Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzati rendezvé-
nyekre szinte nem lehet találni kézműveseket, termékeiket áruló magánszemélyeket, mert 
közterület-használati engedélyt kell kérniük, és 3.000,-Ft illetéket kell fizetniük. Azt gondolja, 
ha az önkormányzati rendezvényeiken egy őstermelő, vagy bármilyen árus részt szeretne ven-
ni, akkor ezt ne korlátozzák a közterület használatra kifizetendő díjakkal. Egy ilyen kicsi falu-
ban nagy bevételre ebből nem tennének szert, viszont az ő részvételük emeli a rendezvények-
nek a fényét, látogatottságát. Ezt követően részletesen ismerteti a jegyző úr által elkészített 
előterjesztést és rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-
tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy ő maximálisan egyetért a rendelet-tervezettel. Ha ez 
egy folyamatos rendezvénysorozat lenne, akkor más lenne a véleménye, de a falunap és nem-
zetiségi nap évente egy-egy alkalommal van, s attól nem lennének gazdagok, ha pár személy-
től beszednék a közterület használati díjat. Náluk sokkal nagyobb városok megtették ezt a 
gesztust a turisták felé. Régebben is térítésmentesen kipakolhattak az árusok a falu- és nemze-
tiségi napokon. 
 
Berhidai Péter képviselő szintén támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Ujvári Szilvia polgármester kérdezi, hogy aki érkezik a falunapra, vagy nemzetiségi napra, 
annak az árusnak – a rendelet-tervezet elfogadása esetén – kell-e valamilyen kérelmet benyúj-
tani? 
 
Válasz: 
 
Kiss Albertné képviselő válaszában elmondja, hogy nem. A kitelepülés általában felkérésre 
történik, a polgármester asszony adja meg rá az engedélyt. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

8/2017.(VI.28.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a közterület használatáról szóló 11/2013.(XI.22.) 
önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

     
 
3./ N a p i r e n d : Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati kiírás másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
pályázati kiírást. Elmondja, hogy a Németbányai Faluházba projektor, vetítővászon, távirányí-
tó és konzol beszerzéséhez kérnék a támogatást. A projektor a plafonra lenne rögzítve, és ál-
landó jelleggel ott lenne. Az árajánlat tartalmazza a konzolt, vezetékeket, távirányítót és ma-
gát a projektort. Ez összességében 357.740,-Ft lenne. Önrészként a projekt teljes költségve-
tésének 10 %-át kell vállalni. Szerinte nagy szüksége lenne rá az önkormányzatnak. Először 
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összecsukható, párnás székekre kértek árajánlatot, de olyan kb. 24 ezer Ft lenne egy szék, 
ezért a székek beszerzését elvetették. Javasolja, hogy a következő határozatot hozza meg a 
képviselő-testület: 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a 
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont 
szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot megpályáz-
za. 
Ennek keretében a Németbányai Faluházba projektor, vetítővászon, távirányító és konzol be-
szerzésére pályázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló árajánlat 
alapján – összesen 357.740,-Ft-ban, azaz Háromszázötvenhétezer-hétszáznegyven forintban 
állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (90 %): 321.966,-Ft, azaz Háromszázhuszonegyezer-
kilencszázhatvanhat forint. 
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2017. évi költségvetése terhére – 35.774,-
Ft-ban, azaz Harmincötezer-hétszázhetvennégy forintban biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési cél megvalósítása 
érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. június 23. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ez a projektor típus a legolcsóbb, 
de három év garancia van rá, s a fenntartási költségek is ennél a legkedvezőbbek. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2017.(VI.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások 
minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben 
– által, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatásra” pályázatot megpályázza. 
Ennek keretében a Németbányai Faluházba projektor, vetítővászon, távirányító és 
konzol beszerzésére pályázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló 
árajánlat alapján – összesen 357.740,-Ft-ban, azaz Háromszázötvenhétezer-
hétszáznegyven forintban állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (90 %): 321.966,-Ft, azaz Háromszázhuszonegyezer-
kilencszázhatvanhat forint. 
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2017. évi költségvetése terhé-
re – 35.774,-Ft-ban, azaz Harmincötezer-hétszázhetvennégy forintban biztosítja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési cél meg-
valósítása érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtéte-
léről gondoskodjon. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. június 23. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményi 

térítési díja 
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a társulás 
keretében látja el a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatát. A Társulási Tanács 
által jóváhagyott intézményi térítési díjat a gesztor, Vaszar Község Önkormányzatának a ren-
deletébe kell beépíteni, melyhez kérik a társult önkormányzatok egyetértését. Elmondja, hogy 
az előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részle-
tesen ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozat-
tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

75/2017.(VI.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-
kormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2017.(V.31.) határoza-
tával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő meg-
állapításával egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
  E l ő a d ó: Ujvári Szilvia polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Energiahatékonysági Intézkedési terv 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabály alapján minden 
önkormányzatnak el kell készíttetnie az épületeinek Energiahatékonysági Intézkedési tervét. 
Szerencsére Németbányának csak egy épülete van. Ezt követően részletesen ismerteti Szaba-
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dos Tamás egyéni vállalkozó Németbánya Faluház épületére vonatkozó árajánlatát. Javasolja, 
hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát, mert szerinte az 
ajánlat nagyon kedvező. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2017.(VI.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabados Tamás 
(8500 Pápa, Szabó Ervin u. 2/A.) – a Németbánya, Fő tér 3. sz. alatti Faluház épü-
letének Energiahatékonysági Intézkedési Terve elkészítésére vonatkozó, 
2017.05.25. napján kelt, bruttó 10.000,-Ft összegű árajánlatát elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. július 7. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Értéktár  
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kiss Albertné képviselő asz-
szony előzetesen jelezte, hogy a Németbánya Települési Értéktár Bizottság működésével kap-
csolatban, a vegyes ügyek keretében szeretne néhány gondolatot elmondani, ezért átadja neki 
a szót. 
 
Kiss Albertné képviselő előterjesztésében elmondja, hogy a bizottság létszáma 4 főre csök-
kent: Schmidt Attiláné, Berhidai Edina, Hellebrandt Jenőné és Kiss Albertné. Szeretné, ha a 
polgármester asszony intézkedne, hogy a honlapon is javítsák a bizottsági tagok listáját.  
A tavalyi év költségvetésében a képviselő-testület 124.000,-Ft működési támogatást állapított 
meg a bizottság működésére. Az idei költségvetésbe ilyen támogatás nem került meghatáro-
zásra, ezért szeretné, ha erről hoznának határozatot. Nincsenek nagy igényeik. Németbánya 
képeskönyv már bent van a települési értéktárban. Neki megvan DVD formátumban is, de 
szerinte akkor ér valamit, ha az emberek a kezükbe tudják venni, s tudják forgatni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy nagyon nagy segítség lenne ez a 
könyv (DVD) a főépítésznek, a településképi arculati kézikönyv összeállításához. 
 
Kiss Albertné képviselő egyetért a jegyző úrral. A kézikönyvbe bele lehetne venni a boltíves 
házakat, amelyek tényleg nagyon régiek. A tanító ház 110 éves lesz. Az emléksírkertet, a 
templomot, az erdei fürdőt, a bronzkori halomsírokat, a zuhatagkutat. 
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Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy az Értéktár Bizottság működéséhez 100.000,-Ft 
támogatást állapítsanak meg, melyet augusztus hónapban használhatnának fel. Azért csak ek-
kor, mert ebben a hónapban érkezik meg a Településképi Arculati kézikönyv állami finanszí-
rozásának első része, melynek terhére biztosítható a támogatás. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

77/2017.(VI.22.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németbánya Tele-
pülési Értéktár Bizottság 2017. évi működéséhez – költségvetése terhére – 
100.000,-Ft támogatást biztosít. A támogatás 2017. augusztus 1. napjától használ-
ható fel.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a támoga-
tás átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. július 7., ill. 2017. július 31. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megtörtént a temető ellenőr-
zése. Lényegében nem sok minden hiányzik. A temető nyilvántartó szoftver és a felmérés 
megrendelésre került, de határidőre nem készült el, ezért határidő hosszabbítást kért az ön-
kormányzat a Járási Hivataltól. Ha elkészül, akkor újra kijönnek ellenőrizni, és rendben lesz a 
temető.  
 
Az állami főépítész és a Miniszterelnökség levelét kapták meg a napokban, melyben tájékoz-
tatják az önkormányzatot, hogy augusztus hónapban utalják az 1.000.000,-Ft-ot a Település-
képi Arculati Kézikönyv elkészítésére, a nettó finanszírozás keretében. Ebből az önkormány-
zatnak 500.000,-Ft-ba fog kerülni a kézikönyv. Ezt követően részletesen ismerteti a leveleket. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megérkezett a polgármesteri illetmény kiegészítéséről szóló 
előirányzat biztosítás értesítője, amely szerint Németbánya Község Önkormányzata 
1.765.000,-Ft kiegészítésben részesül. 
 
A szennyvíz pályázat hiánypótlásának a határideje a tegnap járt le. A hiánypótlás teljesítésén 
nagyon sokat dolgoztak. Nem akarja minősíteni a pályázatírót, de alapvető dolgokat rontottak 
el. A legnagyobb hiba, amit pótolni sem lehetett ilyen rövid idő alatt, hogy a megvalósítható-
sági tanulmány nem készült el. 
A szennyvíz beruházás támogatása esetére javasol a képviselő-testületnek egy csodálatos 
Balatonfelvidéki túrát, ahol egy-két olyan települést lehetne meglátogatni, ahol a polgármeste-
rekkel tudnának beszélni a szennyvíz-rendszer üzemeltetéséről. Nagyon alaposan át kell még 
rágniuk a dolgokat. 
 
A faluújság készítése folyamatban van, de sajnos nem volt még rá idő vele foglalkozni, a pá-
lyázati hiánypótlás rendezése minden idejét lekötötte. 
 
Szombaton 20 órára hirdette meg a Szent Iván éji nap alkalmából a németbányai programot. 
Egy baráti sütögetést szerveznek, langallót fognak sütni a kemencében, s lesz tűzugrás is.   



9 
 

 

A falunap programja is kezd összeállni. Sok érdekes pontja lesz: kutyás bemutató, táncosok, 
női-férfi sörivó verseny stb. Este a Wágner fivérek fognak zenélni, éjjel pedig tűzzsonglőrök 
adnak majd műsort, ha sikerül őket megnyerni. Természetesen főzőversenyt is szerveznek, ez 
már hagyomány a falunapon. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

 
Hozzászólás nem volt. 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 

 
Kiss Albertné képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a tüdőszűrő vizsgálat az idén ki-
csit vakvágányra futott. Kéri a polgármestert, hogy a jövőben minden házba küldjenek ki érte-
sítőt, a hirdetőtáblán és a levelező listán is legyen meghirdetve. 
Kérdezi, hogy a polgármester asszony utána tudott-e nézni, hogy van-e olyan cég, ahol a táb-
lákat jobb áron tudnák megcsinálni. 
 
Schmidt Attila alpolgármester kérdezi, hogy sikerült-e valamire jutni a villany ügyében? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester Kiss Albertné képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a tüdő-
szűrővel kapcsolatos e-mail érkezésekor az ország másik felében volt, s telefonon intézkedett. 
Sajnos nem mindenki értesült a tüdőszűrésről, de őket 2017.07.03-án a falubusz átviszi a 
bakonybéli szűrésre, akár délelőtt és délután is. A jövőben minden család részére fognak a 
szűrésről tájékoztató levélkét küldeni. 
A táblák készítésére nem talált jobb árajánlatot, szerinte a pápai Piller Dekorral kellene meg-
csináltatni. 
 
Schmidt Attila alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy sajnos nem sikerült előbbre lép-
ni az áramellátás ügyében, mert az egyház nem kompromisszumkész. 
 
Hozzászólások: 

 
Kiss Albertné képviselő felajánlja, hogy a hiányzó táblákat megcsináltatja, hogy egy kicsit 
tehermentesítse a polgármester asszonyt. 
 
Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a felajánlást, s elmondja, hogy még két táblára van 
szükség a temetőben.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 18 óra 24 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


