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Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 
8944 Sárhida, Béke u. 26. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 29. napján az 
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai kezdéssel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:         

- Mázsa Ferenc polgármester, 
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester  
- Herczeg István települési képviselő, 
- Németh Csaba települési képviselő, 
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő. 

 
Tanácskozási joggal:   

- Luczi Jenő r. főtörzs-zászlós – az 1. napirendhez kapcsolódóan, 
- Szekeres Zoltán r. zászlós – az 1. napirendhez kapcsolódóan, 
- Császár László jegyző. 
 

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 
5 igen szavazattal elfogadott. A napirendet a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogad el: 
 

1. Beszámoló a település, illetve a megye 2016. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester, Szekeres Zoltán körzeti megbízott. 
 

2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett 
intézkedéseiről. 
 

3. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet. 

  Előterjesztő: Császár László jegyző. 
 

4. Közbeszerzési szabályzat. 
Előterjesztő: Császár László jegyző. 
 

5. Helyi Esélyegyenlőség Program felülvizsgálata. 
Előterjesztő: Császár László jegyző. 
 

6. Családsegítő és gyermekvédelmi beszámoló. 
Előadó: Császár László jegyző. 
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7. Kossuth Lajos utcai vízelvezető árok kialakítása. 

Előadó: Mázsa Ferenc polgármester. 
 

8. Egyebek. 
 8.1. Erzsébet napközis tábor. 
 8.2. Együttműködési szándékok. 
 8.3. Mentőautók felszereléséhez való hozzájárulás. 
 8.4. Egyéb felvetések. 

 
 

A napirendek tárgyalása: 
 

 
1. Beszámoló a település, illetve a megye 2016. évi közbiztonsági 

helyzetéről. 
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester, Szekeres Zoltán körzeti megbízott. 

 
 
Mázsa Ferenc polgármester: A félév elteltével értek meg a számok, a beszámoló jelen 
jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal került kiküldésre. Az tűnik ki az 
anyagból, hogy továbbra is elfogadható a közbiztonsági helyzet. A statisztika romlásának az az 
oka, hogy olyan terület adatai is szerepelnek a beszámolóban, amelyek nem közvetlenül a 
településhez kapcsolódik. 
 
Szekeres Zoltán r. zászlós: Luczi főtörzs-zászlós az idei év elejétől megbízott őrsparancsnok 
a Gellánházi rendőrőrsön. A beszámolóban szereplő lakásbetörés a Pupi hegyen, Bocföldén 
történt, statisztikailag szerepel csak a sárhidai beszámolóban. A tulajdon elleni 
cselekményeknél a falopás a meghatározó a környéken, késő ősztől tavaszig jellemző az 
elkövetés. Nem kimagasló a bűncselekmények száma, így adódott a nyolc regisztrált 
bűncselekmény Sárhidán. A közterületi jelenléttel kapcsolatban elmondja, hogy ez elmúlt 
időszakban elég gyakran került kirendelésre a határra, így nem tudott jelen lenni a településen. 
A beszámolóban szereplő közlekedési balesetek a 74-es főúton történtek, de a terület 
közigazgatásilag Sárhidához tartozik, így azok is ebben a beszámolóban szerepelnek. 
 
Luczi Jenő r. főtörzs-zászlós: Elmondja, hogy 1992. óta rendőr, a parancsnoki feladatok 
mellett Csonkahegyháton körzeti megbízotti feladatokat is ellát. A Gellénházi őrsön 27 
településre 6 rendőr látja el a feladatokat. Mivel Szekeres Zoltán gyakran van a határon, ezért 
hatványozottan jelentkeznek a feladatok. Próbálják – a lehetőségekhez képest – a települési 
jelenlétet minél jobban megoldani, sajnos egy-egy településre csak 10-15 perc jut, mert nagy a 
terület, napi 200 km a megteendő út. Elmondható, hogy az őrshöz tartozó településeken a 
közbiztonsági helyzet nem rossz. Jó kapcsolatot kíván ápolni a helyi polgárőr szervezetekkel, 
sajnos Sárhidáról a múltkori összejövetelre nem érkezett senki. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: A Polgárőrség tevékenységébe az önkormányzatnak nincs 
beleszólása, az egy önálló civil szervezet. A polgárőrség fizikálisan létezik, de 2-3 év óta, hogy 
működik-e, azt nem tudjuk. Vannak, akik időközönként látnak el polgárőr feladatokat, de 
szervezetten nem működnek, rendszeres járőrözések nincsenek. 
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Luczi Jenő r. főtörzs-zászlós: Információkkal sokat tudná a Polgárőrség a munkájukat 
segíteni. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: A közeljövőben kezdeményez egy találkozót a Polgárőrség és a 
Rendőrség részvételével.  
 
Németh Csaba települési képviselő: Egy települési kamerarendszer sokat javíthatna a 
közbiztonság helyzetén. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Erre a területre pályázatok most nincsenek, ha lesz lehetőség, 
akkor pályázni fogunk. 
 
Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Szeretné az ovizsaru program keretében továbbra is 
tartani a kapcsolatot a rendőrökkel, tavaly voltak az óvodában a rendőrök, ez jó lenne a jövőben 
is. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Sajnos messze vagyunk az egy rendőr, egy település helyzettől, 
a 6 rendőr – 27 település a jelenlegi helyzet. Javasolja a közbiztonsági beszámoló elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 

25/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszegi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Gellénháza Rendőrőrs 
közrend- és közbiztonsági beszámolóját Sárhida település 
vonatkozásában tudomásul vette. 

 
 

2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott 
hatáskörben tett intézkedéseiről. 
 

 
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal ad 
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal 
számol be két ülés közötti munkáról, a 4. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az 
átruházott hatáskörben tett intézkedéseket. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 

26/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a polgármester 
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztatást és a lejárt 
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határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul 
vette. 

 
 

3. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet. 

  Előterjesztő: Császár László jegyző. 
 
 
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre 
került a rendelet-tervezet. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem 
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 7/2017. 
(VI. 30.) önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről, amely jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 

 
 

4. Közbeszerzési szabályzat. 
Előterjesztő: Császár László jegyző. 

 
 
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre 
került a szabályzat tervezete, amely a vonatkozó, hatályos joganyag alapján került 
összeállításra. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   
 

27/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv 
7. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatát. 

 
 

5. Helyi Esélyegyenlőség Program felülvizsgálata. 
Előterjesztő: Császár László jegyző. 

 
 
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre 
került a 2013-ban elfogadott és 2015-ben felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program 
intézkedési terv részének felülvizsgálatáról készült dokumentáció. A helyzetfelmérést 
áttekintetve, azt változatlan formában javasolta elfogadni. 
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Mázsa Ferenc polgármester: Olyan dolgokról van szó, amelynek nem látjuk a jelentőségét, 
mint a Települési Arculati Kézikönyv, de kötelezőek ezek. A kistelepülések jó részénél több 
egyéb napi probléma van, mint egy 20-30 oldalas dokumentum.  Javasolja az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   
 

28/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 
27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, összhangban a település 2013-2018. évekre 
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának két évenkénti 
felülvizsgálatát végrehajtva a helyzetfelmérést áttekintette, azt 
változatlan formában elfogadja, az intézkedési tervet jelen jegyzőkönyv 
7. számú melléklete szerinti tartalommal felülvizsgálta. A képviselő-
testület felkéri a polgármestert a Program érvényesülésének 
figyelemmel kísérésére, a szükséges korrekciók előkészítésére, a 
módosítási javaslatok megtételére. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester. 

 
 

6. Családsegítő és gyermekvédelmi beszámoló. 
Előadó: Császár László jegyző. 
 

 
Mázsa Ferenc polgármester: A jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal 
kiküldésre kerül dokumentum egy tartalmas, mindenre kiterjedő elemzés, jól és eredményesen 
zajlott a család- és gyermekvédelmi feladatok ellátása a településen. Ez egy folyamatosan 
változásban lévő terület, amelyet most már a Söjtöri Szociális Társulás tevékenységének 
keretében látunk el. Új információ, hogy a családgondozó székhely szerint Bakon kerül 
elhelyezésre, ami jó hír. Virga János családgondozó korrekt, tisztességesen végzi a munkáját. 
Javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 

29/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv 
9. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról készített beszámolót. 

 
 

7. Kossuth Lajos utcai vízelvezető árok kialakítása. 
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Előadó: Mázsa Ferenc polgármester. 
 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Ahogy a két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló is 
tartalmazta, a június 1-jei ülés után a Magyar Közút munkatársával megbeszéltünk egy 
találkozót, hogy nézzük meg közösen a Kossuth utcai és a Béke utcai vízelvetés helyzetét és a 
Kossuth utcai autóbuszváró kérdését. Akkor a találkozó nem jött össze, de a napokban 
összefutott Márfi Péterrel, felhívta Őt és kedden közösen megnézték a helyszíneket. Felmerült 
a Gellénháza települést jelző útjelző tábla kihelyezésének ügye is, de az volt a válasz, hogy a 
Magyar Közút ilyen táblát nem helyezhet ki, mert más kezelésében van a Gellánháza 
megközelítését lehetővé tévő út. A buszváró ügyében azt a választ kapta, hogy az bonyolultabb 
lehet, mint a vízelvező ügye, a 40-50 m2, 5 cm vastag aszfalt úgy tűnik nem oldható meg, mert 
3 éve nincs fejlesztési forrás, csak a tűzoltó munkák elvégzésére van pénz. Az árkokat 
megnézve azt a szóbeli ígéretet kapta, hogy augusztus hónapban, ha úgy alakulnak a 
Közútkezelő dolgai, akkor az árkolási munkákat a Közútkezelő elvégzi. A Béke utca 
tekintetében sem az aszfaltozás, sem az árkolások tekintetében nem várható továbblépés.  Az 
egyeztetésről készíteni fog egy emlékeztetőt, amelyet Márfi Úrnak is megküld. A szerdai vihar 
után megvizsgálta a vízelvezetés helyzetét, úgy tűnik, jól működik a csapadékvíz elvezető 
rendszer. 
 
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Csak a Gizi néninél állt meg a víz, mert a 
Pacsirta utcáról lefolyó víz nagyon megnövelte a vízszintet. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Nem volt súlyos a viharban sem a helyzet a Béke utcában sem. 
A Kossuth utcai árkolás végrehajtásához két feltételt határozott meg a Közútkezelő:  

 minden ingatlantulajdonosnak a kocsibejárókat, átereszeket ki kell tisztítani, 
 a föld elhelyezését biztosítani kell az önkormányzatnak. 

Ki kell küldeni egy levelet a lakóknak, hogy július 31-ig el kell végezni a bejárók, átereszek 
tisztítását, amit augusztus első hetében szemle keretében ellenőrzünk. Ezt összeköthetnénk egy 
falubejárással – a képviselők részvételével. 
 
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Aki idős és nincs hozzátartozója, ott a 
közmunkások elvégezhetnék, de csak akkor, ha tényleg rászorulnak. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Ha indokolt, akkor az önkormányzat nem lép el a feladat elől, 
segíteni fog. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 

30/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága képviselőjének szóbeli ígérete 
alapján szükségesnek látja előzetes figyelemfelhívó levél küldését a 
Kossuth utcai ingatlantulajdonosoknak. mely szerint minden 
ingatlantulajdonosnak a kocsibejárókat, átereszeket ki kell tisztítania, 
2017. július 31-ig. 
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Amennyiben a Kossuth utcai árkolás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Zala Megyei Igazgatósága által megvalósul, az Önkormányzat az 
árokból kitermelt föld elhelyezését biztosítja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester. 

 
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A MOL jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete 
szerinti tartalmú levéllel mossa kezeit az Arany János utcai árkolás ügyében? 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Így van, a MOL szerint mehet mindenki, ahová akar. 
 
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A Pacsirta utca miért ázik? 
 
Mázsa Ferenc polgármester: A dombról a Pacsirta utcán hömpölyög az esővíz, célszerű lenne 
az Arany János utcánál az utat átvágni és egy rácsos átereszt kiépíteni. 
 
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A déli oldal felé rézsűzve elfolyna a víz. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: A település valamennyi közútja mellett végre kellene hajtani a 
padkázást, hogy a víz az árkokba tudjon elfolyni. 
 
Herczeg István települési képviselő: A felső két háznál meg kellene szedni a padkát, akkor 
bele tudna folyni az árokba a csapadékvíz és nem az úttesten folyna el. 
 
Németh Csaba települési képviselő: A falunak jó lenne egy traktor, amivel minden munkát el 
lehetne végezni. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Sokszor felmerült már ez a kérdés, de egy gép még használtan 
is legalább 5 m Ft. A Gellénháza-Béke utca aszfaltozása 3 m Ft lenne, ezt az összeget sem 
tudjuk összeszedni, akkor egy gép beszerzése irreális elképzelés. 
 
 

8. Egyebek. 
 
 
 8.1. Erzsébet napközis tábor. 
 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal 
ismerteti a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola megkeresését. Javasolja, hogy a testület 
biztosítsa a kért támogatást. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   
 

31/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a sárhidai diákok 
Erzsébet napközis táborba való szállításához bruttó 8.000,- Ft összegű 
támogatást biztosít 2017. évi költségvetése terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester. 

 
 
 8.2. Együttműködési szándékok. 
 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal 
ismerteti a beérkezett megkereséseket. Ezek az együttműködések anyagi hatással nem járnak. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   
 

32/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a: 

 a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal, 
 a Harangláb Egyesülettel és 
 a Zaláért Egyesülettel kötendő együttműködési 

megállapodásokat. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások 
aláírására. 
Határidő: haladéktalanul. 
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester. 

 
 
 8.3. Mentőautók felszereléséhez való hozzájárulás. 
 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal 
ismerteti az Országos Mentőszolgálat Alapítványának megkeresését. A cél nemes, eddig már 
több önkormányzat is – jelképes összeget felajánlva – hozzájárult. 
 
Herczeg István települési képviselő: 30 e Ft-ra gondolt. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   
 

33/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat: 
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálat Alapítványának megkeresése alapján a mentőautók 
felszereléséhez való hozzájárulás címen 30.000,- Ft összegű támogatást 
biztosít 2017. évi költségvetése terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester. 

 
 
 8.4. Egyéb felvetések. 
 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Balogh Károly testvére elhunyta miatt kért települési 
támogatást, de a támogatás összege elég jelentős, így a testülettel szeretné ezt megosztani. A 
temetési költségek összege jelenleg 230 e Ft körül van, ehhez jön még a napi 4.000,- Ft összegű 
hűtési költség, ami további 30 e Ft-ot fog várhatóan kitenni. Minimum 250 e Ft lesz az 
összköltség. 
 
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Legalább 100 e Ft-ot kellene adni. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: 120 e Ft legyen. 
 
   A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett a felvetéssel. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: Az önkormányzatnak van egy élő megállapodása a településen 
fellelt gazdátlan ebek elszállítására vonatkozóan a Bogáncs Állatmenhellyel. A megállapodás 
alapján ebenként 20.000,- Ft az elszállítás, ellátás költsége. A településről a közelmúltban egy 
anyakutya került beszállításra a 7 kölykével, ami 8 x 20.000,- Ft-ot jelent. Mivel a Menhely 
becsülettel ellátta feladatát, úgy tisztességes, ha mi fizetünk.  
 
   A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a fentieket. 
 
Mázsa Ferenc polgármester: A nyári diákmunka lehetőségét meghirdettük a településen, két 
érdeklődés volt, az egyik érdeklődő jelezte, hogy nem tudj jönni. Ha a maradék egy fő beér a 
Munkaügyi Központhoz, július 3-tól indul a program. 
 
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt 
ülését 1900 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

k.m.f. 

 
 
 
             Mázsa Ferenc                                       Császár László 
              polgármester                                                   jegyző 


