Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26.
napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali
kirendeltségének helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Jánosi Attila képviselő
Tavasz László képviselő
Békefi Edina képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Krajcz Jánosné adóügyi ügyintéző 3.napirendi ponthoz
Kéri Katalin települési főépítész 6. napirendi ponthoz
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően ismertette a
napirendet, melynek kapcsán elmondta, hogy a vegyes ügyek keretében lennének időközben
érkezett ügyekben szóbeli előterjesztések. Kérte a Tisztelt Képviselőket a napirend
jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ A Balatonudvari község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása az
előirányzatokra vonatkozóan.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Adótájékoztató, helyi adórendeletek felülvizsgálatának ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
Meghívott: Krajcz Jánosné adóigazgatási ügyintéző
4./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: Szabó László polgármester

5./ A nem közművel összegyűjtött háztartási folyékony hulladék közszolgáltatás ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
6./ Kerkápoly utca járda felújítási, temető ravatalozó épület tervezési és kemping értékesítési
pályázatok ügyei.
Előadó: Szabó László polgármester
Meghívott: Kéri Katalin települési főépítész
7./ Szennyvízcsatorna hálózat bővítés 2 ütemben (Gesztenye sor) megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
8./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
Napirend a zárt ülésre:
1./ Segélyezési ügyek.

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Szabó László polgármester: mint ahogy az már szokás a rendes üléseken kerül sor a lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztatásra. Kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.

2./ A Balatonudvari község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása az
előirányzatokra vonatkozóan.
Szabó László polgármester : véleménye szerint a számadatok önmagukért beszélnek, a
költségvetés főösszege az idei évben a befolyó pályázati és strandi bevételeknek
köszönhetően növekvő tendenciát mutat. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Békefi Edina képviselő: köszöni, érthető és részletes volt a tájékoztatás.
Szabó László polgármester: kéri a képviselőket, az előterjesztés szerinti rendelet
megalkotására.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi rendeletét alkotta:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11./2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2015. november 30-ig

A rendelet a mellékleteivel és az indoklással együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A
hatástanulmány az írásbeli előterjesztés része, melye szintén jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

3./ Adótájékoztató, helyi adórendeletek felülvizsgálatának ügye.
Szabó László polgármester : köszönti Krajcz Jánosné ügyintézőt és át is adja neki a szót.
Krajcz Jánosné adóigazgatási ügyintéző : köszöni a meghívást, elmondja, hogy eddig is
gyakorlat volt az év végén testületi ülésen közösen megbeszélni a helyi adóztatás kérdéseit.
Ismert az is, hogy amennyiben rendeleti módosítást szeretne a képviselő-testület, akkor egy
hónappal előbb ki kell hirdetni, így legkésőbb november hónapban tárgyalni kell a kérdést.
Az előzetes megbeszélések alapján úgy látja, hogy a testület részéről nem merült fel rendeleti
módosítási szándék. A tavalyi évben a törvényességi észrevételeknek megfelelően
átdolgozásra kerültek a hely adórendeletek, így azok jelenleg megfelelnek a jogszabályi
előírásoknak. Az idei év vonatkozásában elmondja, hogy a telekadót érintően a település
teljes belterülete feldolgozásra került, az új adókivetések megtörténtek, illetve folyamatosan
történnek. A bevallások is folyamatosan jönnek vissza, így a kivetések is megtörténnek. A
feldolgozás következtében az önkormányzat többlet adóbevétellel számolhat majd. Folyik
továbbá az új építkezések, felújítások kapcsán jelentkező adóbevételek feldolgozása is. Azt is
el kell azonban mondani, hogy az adóhátralék sajnos nem csökken, hanem évről évre növekvő
tendenciát mutat. Ennek elsődleges oka, hogy sok cég kerül felszámolás, csődeljárás és
megszűnés alá, melyeket követően a kivetett adóbevételek sem folynak már be. Az ilyen
tételekből lesznek idővel az elavult tételek, melyek végül törlésre kerülnek.
Ismerteti az egyes helyi adók mértékének törvényi maximum összegeit, melynek alapján
megállapítható, hogy a településen a jó középmezőnyben vagyunk helyi adómértékek
vonatkozásában. Az idei évben az idegenforgalmi adóbevétel is szép növekedést mutatott,
köszönhető volt ez a kiemelkedően jó nyári szezonnak.
Szabó László polgármester: köszöni a tájékoztatót, kérdezi van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző : szeretné még tájékoztatni a képviselőket a háziorvost
érintő kamarai megkeresésről, melyben kéréssel fordultak országos szinten az
önkormányzatokhoz, hogy lehetőségeikhez mérten a háziorvost mentesítsék az iparűzési
adófizetési kötelezettség alól. A tárgyban egyeztetés történt a jegyző asszonnyal, Tihany és
Örvényes önkormányzata helyi rendeletben mentesítette a háziorvost. A mentesítéssel
kapcsolatos rendeleti módosítás azonban egy igen bonyolult jogi szabályozást jelent, mivel
mentesítés esetén a háziorvosnak „deminimis” elszámolási kötelezettsége keletkezik, valamint
eleget kell tennie az Európai Bizottság vonatkozó jogszabályi előírásainak is. El kell mondani
azt is, hogy amennyiben csupán valamely kedvezmény, mentesítési lehetőség miatt kívánná
módosítani a testület a helyi, jelen esetben az ipaűzési adó rendeletét, akkor nincs annak
akadálya, hogy évközben tegye azt meg. Ugyanis csak az adózó hátrányára történő módosítást
kötelező átvinni előző év végén a már ismert szabályok szerint. Az egyesített álláspont az,
hogy Udvari és Akali, valamint valószínűleg Aszófő testületei is kivárnának ebben a
háziorvost érintő adómentesítési rendeleti módosításbab, mely számos kérdést vet még fel.
Érdemes megvárni a jövő évi fejleményeket és természetesen nincs akadálya egy jövő évben
megtörténő rendeleti módosításnak sem.
Szabó László polgármester: köszöni a tájékoztatást, javasolja, hogy várjanak ebben a
kérdésben, ne módosítsanak rögtön rendeletet.

Az elhangzott tájékoztatókat jóváhagyva a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet érve nem kívánta módosítani a helyi adórendeleteit.

4./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Szabó László polgármester: az előterjesztést olvashatták a képviselők, javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
153./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
- Az ellátottak pénzbeli juttatásának vizsgálata 2015. év
- A közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata 2015. év
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: határozatról tájékoztatás azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
5./ A nem közművel összegyűjtött háztartási folyékony hulladék közszolgáltatás ügye.
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán szintén javasolja az írásbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
154./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan új
közszolgáltatási szerződés megkötését határozza el a Kontirak Kft-vel
(8230 Balatonfüred, Vázsonyi út 31/B) 5 év időtartamra - 2020. december
31. napjáig. A szerződés a jelenleg hatályos szerződésben foglaltak
alapján változatlan feltételekkel kerül megkötésre, a szerződés
hatályosságán kívül annak egyéb pontjai változatlanok.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Határidő: aláírásra azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

6./ Kerkápoly utca járda felújítási, temető ravatalozó épület tervezési és kemping
értékesítési pályázatok ügyei.
Szabó László polgármester : a napirendi pontban először a Kerkápoly utca
járdafelújításának ügyét kéri, hogy beszéljék meg. Készült egy részletes előterjesztés is és
köszönti a főépítész asszonyt is, majd átadja a szót.
Kéri Katalin települési főépítész : elmondja, hogy a kivitelezés előkészítését meg kell
kezdeni annak érdekében, hogy az üdülőidényre már elkészüljön a felújítás. Az általa javasolt
cégek mellett természetesen szívesen fogad más javaslatokat is a kivitelező kiválasztása
érdekében, a céget meg kell vizsgálni előzetesen, nem lehet adótartozása. Mindegyik általa
javasolt cégnek van saját gépparkja, alvállalkozókat nem fognak bevonni a munkába, a
tapasztalatai velük kapcsolatban pozitívak. A szükséges geodéziai bemérés elkészült, hiszen a
jelenlegi járda nyomvonalát pontosan meg kell állapítani, itt felújításról van szó, nem pedig új
járda építéséről.
Tavasz László képviselő: javaslata, hogy a felújítási munkák megkezdéséig a Fodor féle
vízóra akna problémás ügye kerüljön megoldásra.
Kéri Katalin települési főépítész: elmondja, hogy párhuzamosan a tervező asszony dolgozik
ezen a kérdésen is.
Szabó László polgármester: javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
155./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonudvari Kerkápoly utca járdafelújítási pályázatának megvalósítása
érdekében egyszerűsített meghívásos pályázatot ír ki a kivitelező
kiválasztására.
A képviselő-testület az alábbi cégektől kér be ajánlatot:
Guti László egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Paál L. u. 20)
FLANNA Kft. (8074 Balatonkenese, Soós Lajos u. 11 – képv.: Juhász Tibor)
PHAT-TEAM Kft. (8193 Sóly Kossuth u. 2/5.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 22. 12.00 óra, a
pályázatok bontása 2016. január 28. soros képviselő-testületi ülésen.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat
kiírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat kiírására 2015. dec. 10.
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester : a napirendi pontban a következő a ravatalozó ügye.
Kéri Katalin települési főépítész: elmondja, hogy a középületek tervezésére vonatkozóan a
310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet - a tervpályázati eljárások szabályairól – tartalmaz eljárási
rendelkezéseket. A jogszabály három pályázati lehetőséget enged, melyből az egyszerű
tervpályázat is igen bonyolult. Az építész kamara honlapjára is fel kell tenni a pályázatot,
mely azt eredményezi, hogy bárki pályázhat a tervezésre, nemcsak a meghívott tervezők. A
pályázat kapcsán a gyakorlat az, hogy az első három helyezett tervező díjazásra kerül. A
legjobb ajánlatot nyújtó tervezővel lehet aztán a tervkészítésre szerződést kötni. Van egy
olyan lehetőség is, hogy a kamara írja ki a pályázatot, levéve így a feladat terhét az
önkormányzatról, azonban ez minimális 4-500e Ft összeg kiadást jelentene plusszban.
Egyébként is, ha nagyon minimálisan tervezünk, legalább 100-200-300 e Ft díjban részesíteni
illik a három nyertest. Természetesen a tervezési költség még többletként fog ezen felül
szerepelni.
Tavasz László képviselő: kérdezi, hogy ki dönti el ki lesz a pályázat nyertese?
Kéri Katalin települési főépítész: a pályázat kapcsán egy bizottságot is fel kell állítani, a
jogszabály leírja, hogy ki lehetnek a tagjai. A polgármester úr, és a települési főépítész
mindenképpen, de meg kell hívni a kamara képviselőjét és a Forster központ képviselőjét is.
Minimálisan 7 tagú kell legyen.
Tavasz László képviselő: nem tartja jó ötletnek, hogy többségében külsős személyekből álló
bizottság döntsön ilyen kérdésben és nem a képviselő-testület.
Békefi Edina képviselő: javasolja, hogy ma ne döntsön ebben a bonyolult kérdésben a
testület, a főépítész asszony még nézzen utána a pontos részleteknek véleménye szerint.
Szabó László polgármester: elfogadja a javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve elnapolta a ravatalozó
tervezési ügyében való döntést, és felkérte Kéri Katalin főépítészt további információk
beszerzésére a tárgykörben.
Szabó László polgármester: a következő téma a kemping pályázati úton történő
értékesítésének ügye. Az ügyvédi iroda elkészítette a pályázati kiírást, a hivatalos értékbecslés
is elkészítésre került, kéri a képviselők véleményét ezzel kapcsolatban.
Tavasz László képviselő: javasolja, hogy mielőtt ebben a kérdésben döntenének, kérjék ki a
lakosság véleményét egy lakossági fórumon.
Szabó László polgármester: elfogadja a javaslatot, jövő év elején lehetne összehívni egy
lakossági fórumot. Kéri akkor, hogy az értékbecslői költséget hagyja a testület, ne az írásbeli
előterjesztés szerinti pályázati határozatot.

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
156./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kemping
ingatlan hivatalos értékbecslői szakvéleményének költségét 65.000 Ft + áfa
összegben a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére jóváhagyja,
felhatalmazza Szabó László polgármestert annak kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./ Szennyvízcsatorna hálózat bővítés 2 ütemben (Gesztenye sor) megtárgyalása.
Szabó László polgármester röviden ismertette az írásbeli előterjesztés szövegét. Majd
elmondta, hogy a települési csatornázás nem kis feladat. A tervezési költségeket felvállalja az
érdekelt ingatlantulajdonos, véleménye szerint támogatni kell ezt a folyamatot, ezért javasolta
a határozati javaslat jóváhagyását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
157./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
szennyvízcsatorna hálózat jövőbeli bővítésének előkészítését határozza el
a Balatonudvari Gesztenye sor ( 959/4. hrsz.) és az Egry József utca (
957/5. hrsz.) önkormányzati közutak tervezett nyomvonalon két ütemben.
A képviselő-testület a TRI-VIA PLAN Kft-vel (8200 Veszprém,
Veszprémvölgyi u. 41, tervező Fehérné Gremanová Helena) történő
szerződéskötést a vízjogi engedélyhez szükséges tervezői munka
elkészítésére a benyújtott ajánlat jóváhagyásával 1.035.000 Ft + áfa és
75.000 Ft + áfa összegekben elfogadja.
A tervezői költség fedezetét - külön megállapodás alapján - Kasuba István
ingatlantulajdonos biztosítja elkülönített önkormányzat alszámlára történő
befizetéssel. A megállapodás szövegét a képviselő-testület jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a tervezői
szerződés és a külön megállapodás aláírására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: aláírásokra azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

8./ Vegyes ügyek.
A/ Szabó László polgármester : a vegyes ügyekben első a közbiztonsági beszámoló
határozati jóváhagyása, melyről a rendőrség már a közmeghallgatáson beszámolt, de akkor a
határozati jóváhagyás elmaradt. Kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
158./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település
2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi
beszámolót jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
B/ Szabó László polgármester : a következő a strandi fakorona tisztítás ügye, melynek
kapcsán szintén kéri az előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
159./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari
strand és vasút melletti terület veszélyes fáinak ifjítását, lombvágásának
költségét 71.000 Ft + áfa összegben a 2015. évi önkormányzati
költségvetés terhére biztosítja, a munkálatokkal a Balatonfüredi
Önkormányzati Tűzoltóságot bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

C/ Szabó László polgármester : a következő a Balatonudvari strandi locsolórendszer
kiépítésének kérdése. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően megkérésre került a három
árajánlat. Az ajánlatok tehát egy alap rendszerre és egy automata rendszerre lettek megkérve.
Figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit javasolja a T-Garden alap
ajánlatának elfogadását, mint legolcsóbb ajánlatot, 1.5 millió forint összegben.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
160./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari
strand locsolórendszerének kiépítésével megbízza a T-Garden (8297
Tapolca, Csabi u.6. , képviseli Dézsi Titusz) vállalkozást.
A kivitelezési költség összegét bruttó 1.500.000 Ft-ban hagyja jóvá a
2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiviteli
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
D/ Szabó László polgármester : a képviselők olvashatták a külterületi utak utca
elnevezésével és házszámozásával kapcsolatos, az aljegyző asszony által írt jogszabályi
tájékoztatót. Vélemény szerint az idén már kapacitás és pénzügyi forrás hiányában ezzel a
feladattal nem tudnak foglalkozni, de mint törvényi kötelezés a jövő évben meg fogják
vizsgálni az ezzel kapcsolatos lehetőségeket.
E/ Szabó László polgármester : kéri a Tisztelt Képviselőket, hogy Slemmer Csaba
vállalkozó által elvégzett munkák díját - gödörásás, ároktisztítás – fogadja el. Két számla
érkezett be 128 e Ft és 120 e Ft összegekben.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
161./2015. (XI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:
Slemmer Csaba – ároktisztítás – IH4SA 1702995 számú számla , bruttó 120 e Ft,
Slemmer Csaba – gödörásás – IH4SA 1702996 számú számla , bruttó 128 e Ft,

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások
kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester : végezetül ismerteti az év végi karácsonyi ünnepség időpontját,
valamint az utolsó képviselő-testületi ülésre december 17-én kerülne sor. A templomvilágítás
problémáját pedig megint meg kell nézni.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
20.20 órakor bezárta.
K.m.f.
Szabó László
polgármester

Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen
lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző
Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:

Németh Tünde
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Rolkó Gábor alpolgármester

Jánosi Attila képviselő

