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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 2019. március 21. 

napján 17 óra 35 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Berhidai Péter alpolgármester és 

Kiss Albertné képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Juhász-Dolgos Éva jkv. vezető 
- Auerbach Szabolcs falugondnok 

 
A lakosság részéről megjelent állampolgár: 2 fő. 
 
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden testületi tag jelen van. 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását az önkormányzat költségvetési és településképi 
rendelete módosítása indokolta. 
 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
  
 

N A P I R E N D : 
T á r g y                                                                                                                 E l ő a d ó :
                                                                                                                                                                                          
1./ Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése módo-            Ujvári Szilvia                                                     
      sítása                                                                                                               polgármester                         
          
                                                                                                                                                                                   
2./ Németbánya Község településkép védelméről szóló rendelet módo-            Ujvári Szilvia                                                     
      sítása                                                                                                               polgármester                           
          
                                                                                                                                                                                   
3./ Lomtalanítás                                                                                                    Ujvári Szilvia                                                     
                                                                                                                               polgármester                           
               
4./  Vegyes ügyek                                                                                                 Ujvári Szilvia                                                     
                                                                                                                               polgármester 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

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

 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a je-
lentést a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 és 16/2019.(II.07.), 17, 18 és 
19/2019.(II.12.) és 20/2019.(II.15.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 
 

 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átru-
házott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. 
 
Ezt követően javasolja, hogy térjenek 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 :  Németbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosí-

tása 
     E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, a Belügyminisztérium által nyújtott 
pályázati támogatással kapcsolatban módosítania kell az önkormányzatnak a 2019. évi költ-
ségvetését. A rendelet-tervezetet és előterjesztését a képviselők előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat költségvetése módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester a költségvetési rendelet módosítását támogatja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava- 
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zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 
2/2019.(III.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete, Németbánya Község Önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete 
módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2./ N a p i r e n d :  Németbánya község településkép védelméről szóló rendelet módosí- 
                                 tása                       
      E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívását, a jegyző úr által elkészített rendelet-tervezetet és 
előterjesztését, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ja-
vasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a településképi rendelet módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos kérdezi, hogy hol kell szabályozni a védelem alá he-
lyezést? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy külön rendeletben lehet szabályozni a 
védelem alá helyezést. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő egyetért a településképi rendelet módosításával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:  
 

3/2019.(III.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete, Németbánya Község településkép 
védelméről szóló 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

3./ N a p i r e n d :  Lomtalanítás 
      E l ő a d ó :         Ujvári Szilvia polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 

 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az „Avar Ajka” Nonprofit Kft. 
a lomtalanítással kapcsolatban küldött levelet, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a két opció közül az elsőt válasszák, vagyis 
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2019. május 9. napjára kitűzött lomtalanítási időpontban a Kft. összeszedi a lomhulladékot, és 
díjmentesen az ártalmatlanítóba szállítja. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos kérdezi, hogy korlátozva van-e a lomhulladék mennyi-
sége? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy 0,5 – 1 m3 mennyiségű lomhulladé-
kot lehet díjmentesen átadni. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

21/2019.(III.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a németbányai lomhulla-
dék elszállítására a következő formát választja: 

   Németbányán, 2019. május 9. napján, az „Avar Ajka” Nonprofit Kft. (8400 Ajka, 
Szent István u. 1/a.) az összegyűjtött lomhulladékot díjmentesen ártalmatlanításra 
elszállítja az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Np. Kft. királyszentistváni ár-
talmatlanító telepére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :        Ujvári Szilvia polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Belső ellenőrzés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Bocskay és Társa Bt. meg-
küldte Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló 
jelentését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a jelentést. Javasolja, hogy az Összefoglaló jelentést fogadja el 
a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy elolvasta a jelentést, de az a konk-
rétumok helyett csak általánosságokat tartalmazott. Kérdezi, hogy csak Németbányát vizsgál-
ták a belső ellenőrök? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy korábban kétévente vizsgáltak egy-egy 
önkormányzatot, de jelenleg minden évben kell belső ellenőrzést végezni az önkormányza-
toknál. A hivatalt fenntartó minden önkormányzatot ellenőrizték. 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2019.(III.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

   Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u.91.) Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi bel-
ső ellenőrzéséről szóló, 2019. február 15. napján kelt Összefoglaló jelentését elfo-
gadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Bakony térség turizmusa fejlesztésében együttműködés 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bakonybél Község Ön-
kormányzat és Zirc Városi Önkormányzat közös megkeresését, melynek másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy mű-
ködjenek együtt az önkormányzatokkal. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Berhidai Péter alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2019.(III.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési szándé-
kát fejezi ki az érintett önkormányzatok felé, az alábbi célok megvalósítása vonat-
kozásban: 
A Bakony, mint egységes turisztikai térség újrapozicionálása a belföldi turisztikai  
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piacon, és ezáltal a Bakony, mint egységes belföldi turisztikai márka alapjainak 
megteremtése a teljes Bakony térség önkormányzatainak, szolgáltatóinak, állami 
szereplőinek bevonásával. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Térítési díj számítás 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális étkezők térítési 
díja számítását minden évben el kell végezni. A szolgáltatási önköltséget a ráfordított 
költségek és az étkezési adagok hányadosa adja. Ezt követően részletesen ismerteti az 
előterjesztést és önköltség számítást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy jelenleg Németbányán nincs szociális étkező. Korábban a 
szociális étkezők válogattak az ebédek között. A szociális étkező azért szociális étkező, mert 
minden nap rá van szorulva az étkeztetésre. Javasolja, hogy szociális étkezők térítési díja és a 
szolgáltatási önköltség számítását 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, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2019.(III.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 15. nap-
ján kelt, a németbányai szociális étkezők térítési díja és a szolgáltatási önköltség 
számítását elfogadja. 
A számítás a határozat mellékletét képezi. 

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Úszáslehetőség biztosítása 
 
Ujvári Szilvia polgármester javasolja, hogy Németbánya Község Önkormányzat 
szerdánként biztosítson úszáslehetőséget a németbányai polgároknak a Várkertfürdő Pápai 
Gyógy- és Termálfürdőben. Az önkormányzat a falubusszal térítésmentesen biztosítaná az 
oda- és visszaszállítását a fürdőzőknek, s a 700,-Ft/fő/2 óra költségű belépőjegyet. Tavaly már 
kezdeményezték ezt a németbányai polgárok. A falugondnok vállalná a fürdőzők szállítását. 
Minimálisan 3 lakosnak kellene jelentkeznie, hogy a szolgáltatás elindulhasson. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kiss Albertné képviselő véleménye szerint fel kellene mérni a levelező listán az igényeket. 
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Müller Péter németbányai lakos jelzi, hogy ő igénybe venné ezt a szolgáltatást. 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos szintén elmenne az úszásra, ha a képviselő-testület 
meghozná a határozatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

25/2019.(III.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete – költségvetése terhére – 
2019. év szerdai napjain lehetőséget biztosít a németbányai polgároknak a 
Várkertfürdő Pápai Gyógy- és Termálfürdőben (8500 Pápa, Várkert út 5.) való 
fürdőzésre.  
Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a fürdőzők 
a) a falubusszal Németbányáról a fürdőbe és a fürdőből Németbányára történő 

szállítását, 
b) a 700,-Ft/fő/2 óra költségű belépőjegyet. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Puffer tároló értékesítése 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy korábban meghirdette 
értékesítésre az önkormányzat a feleslegessé vált puffer tárolót. A minimális árként 40.000,-
Ft-ot jelöltek meg. Egy árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti Dr. Szöllősi 
Zoltán vételi árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a megajánlott minimális áron értékesítse az 
önkormányzat a vételi árajánlatot adónak a puffer tárolót. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Berhidai Péter alpolgármester egyetért a puffer tároló értékesítésével. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2019.(III.21.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő Koncept puffer tárolót, 1 csőkígyóval (1000 literes, D 790 mm, 
Cikkszám: CON-TT1000-0790-1, gyártási dátum: 2012.10.29., gyártási szám: 
10375, üzemi nyomás: 3 bar) Dr. Szöllősi Zoltán Németbánya, Kossuth u. 47. sz. 
alatti lakos részére, 40.000,-Ft vételárért elidegeníti. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolításáról gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2019. április 5. 
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Iskolák felvételi körzete 
 
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Veszprémi Járási Hivatala vezetője meghozta rendelkezését az iskolai felvételi 
körzetekről, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a járási hivatalvezető levelét. Javasolja, hogy rendelkezést ve-
gyék tudomásul. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala vezetője – iskolák felvételi körzetével 
kapcsolatos – 1/2019.(II.27.) rendelkezését tudomásul veszi. 

 
Ujvári Szilvia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatására 70 pontot ért el, mely kb. 1,8 
millió Ft támogatást jelenthet a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
 
Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, 
vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a németbányai Emlékkertben 
megdőltek a síremlékek, jó lenne helyreállítani őket. Az Emlékkert 2004. évben készült, eddig 
bírták a síremlékek. Még vannak olyan sírkövek is, melyeknek az Emlékkertben lenne a 
helye. Annak idején a lakosság fele üdvözölte az emlékkert létrehozását, a másik fele pedig 
felháborodott rajta. Most az érintett rokonokat előtte meg kell kérdezni, mielőtt a síremlékeket 
elmozdítják a helyükről. Kérdezi, hogy van-e az önkormányzatnak közfoglalkoztatott 
dolgozója, aki segíthetne a munkában? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a tavasszal felmérik, hogy mi kell a 
síremlékek helyreállításához, s elvégzik az alátámasztást, alapozást. A Magyar Falu 
Programban lehetne a munkákra pályázatot benyújtani. 
 
Hozzászólások: 
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Kiss Albertné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a zuhatagkutat a család az 
önkormányzatnak ajándékozta. Véleménye szerint addig nem lehet elhozni, amíg nem lesz 
meg a helye. A helyszínen lehetne rekonstruálni, ha az ingatlan is az önkormányzaté volna. 
Ezt követően részletesen ismerteti dr. Papp Zoltán Schmidt Attilánénak írt levelét, melyben 
árajánlatot adott a zuhatagkút felújítására. A láncszerkezetet egy specialista készítené, dr. 
Papp Zoltán pedig az összeszerelést végezné. 
 
Ujvári Szilvia polgármester hozzászólásában elmondja, hogy Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatása terhére átvállalhatná a 
zuhatagkút felújítását. 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy mi a menete az útkarbantartás 
folyósításának? A játszótérnél az úton lévő murván föld van, azt le kellene szedni róla. 
 
Auerbach Szabolcs falugondnok hozzászólásában elmondja, hogy leszedik a földet, ha 
megsüllyed az út. 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester válaszában elmondja, hogy a start közmunka programtól függ a 
belügyminisztériumi támogatás. Jelenleg az önkormányzatnak nincs közfoglalkoztatott 
munkása, senki nem vállalja a munkát. Ma egy városlődi jelölt nem vállalta a munkát, 
egészségügyi okok miatt. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a Fő tér-Boróka utcai 
útnál a két áteresz cseréje két munkanapot vesz igénybe, a közlekedés át lesz terelve, az erdőn 
keresztül kell közlekedni. Véleménye szerint a viharok miatt sok fa dől az útra, a mentő, 
tűzoltó nem fog tudni bemenni Németbányára. 
 
Ujvári Szilvia polgármester elmondja, hogy a munkálatok csak napi 4 órát vesznek igénybe. 
 
Kiss Albertné képviselő kéri, hogy legközelebb a március 15-i ünnepségről a lakosságot 
értesítsék, mert sokan nem tudtak róla. 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy az idei Bakonyrun ideje 
alatt a szódavíz szállító gépkocsi nem tudott bemenni Németbányára, mert az út két oldalán 
álltak az autók. Legközelebb egyeztetni kell, beszéljék meg a problémát, hogy a szolgáltatás 
zavartalanul működhessen. 
 
Schmidt Attiláné németbányai lakos szerint rossz volt a parkoltatás. 
 
Kiss Albertné képviselő szerint olyan sok volt az autó, hogy az út egy oldalán nem fértek 
volna el. Kérdezi, hogy a TAK kézikönyv ki van nyomtatva az önkormányzatnál? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek 
az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 41 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
   Ujvári Szilvia Kelemen László 
                            polgármester                                                           jegyző 


