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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    240-4/2014/ÁBR.  

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én 
16.00 órakor megtartott  nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
(Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Sárvári Attila  polgármester 
Molnár Endre   alpolgármester  
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
Molnár Károlyné  pénzügyi ügyintéző 
 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
teljes létszámban  (4 fő) jelen van, így határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti 
napirendet: 
 
1.) Önkormányzat 1/2013. (III. 19.) költségvetési rendeletének módosítása 
2.) Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása 
3.) Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása 
4.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  
5.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
6.) 2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés  
7.) Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról  
8.) Szentbékkálla 240 hrsz-ú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása  
9.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetési térítési díjról szóló rendelet véleményezése  

 
A napirendet javasolja kiegészíteni az alábbiakkal:  
  
Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 
Falugondnok beszámolójának elfogadása  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       37 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
A 2014. április 29-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 29-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) Önkormányzat 1/2013. (III. 19.) költségvetési rendeletének módosítása 
2.) Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása 
3.) Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása 
4.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  
5.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
6.) 2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés  
7.) Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról  
8.) Szentbékkálla 240 hrsz-ú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása  
9.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetési térítési díjról szóló rendelet véleményezése  
10.)Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 
11.)Falugondnok beszámolójának elfogadása  
 
 

Sárvári Attila polgármester: a napirendek tárgyalása előtt beszámolási kötelezettsége van a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően 
a testület a jelentést fogadja el.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       38 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
Jelentés elfogadásáról  

 
Szentbékkálla  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
 

1.) Önkormányzat 1/2013. (III. 19.) költségvetési rendeletének módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester: az írásos előterjesztést mindenki kézhezkapta kérdezi, a 
pénzügyes kolléganőt, hogy van-e esetlegesen kiegészítése. 
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Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: az előirányzat módosítására azért volt szükség, mert 
bevételnövekedés volt az állami támogatás emelkedése okán. A teljesítést kellett az 
előirányzatokhoz igazítani.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi a képviselő-testülettől, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2013. évi költségvetés módosítását.  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2014. (V. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
 a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III. 19.)  

önkormányzati rendelete módosításáról 
  
 

2.) Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása 
 
Sárvári Attila polgármester: szintén kézhez kapta a képviselő-testület a napirendhez tartozó 
írásos anyagot. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. 
 
Molnár Endre alpolgármester:  kérdezi, hogy a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos baleset 
ebben a  teljesítésben szerepel-e.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  ezen napirend a 2013. évi költségvetés teljesítése, 
tehát ebben  nem jelentkezik ez a kiadás, majd a 2014. évi költségvetés teljesítésében.  
 
Sárvári Attila polgármester: amennyiben nincsen kérdés javasolja elfogadásra a 2013. évi 
zárszámadást.  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2014. (V. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról 

 
 

3.) Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása 
 
Sárvári Attila polgármester:  ebben a napirendben is kéri a pénügyes kolléganőt, hogy 
mondjon pár gondolatot. 
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: 2013. évben 1.243 e Ft-tal több volt a TB támogatás, 
mint a felhasznált pénzeszköz, mely abból adódik, hogy még mindig nem sikerült találni egy 
teljes munkaidőben foglalkoztatott védőnőt, így ebben csak a részmunkaidős védőnő 
munkabére szerepel.  
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Sárvári Attila polgármester:  kérdezi a testülettől a védőnői szolgálat 2013. évi 
zárszámadással kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja 
elfogadásra.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       39 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a  közösen fenntartott 
védőnői szolgálat éves költségvetés végrehajtásának helyzetéről szóló írásos beszámoló 
elfogadásáról. 

Szentbkékkálla Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a közösen fenntartott Védőnői 
Szolgálat intézmény  2013. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót – az 
előterjesztésnek meg felelően 3.897.eFt teljesített kiadással és 5.400 eFt teljesített bevétellel 
elfogadja. 
 
 

4.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  
 
Sárvári Attila polgármester:  kéri a Jegyző Nőt, hogy mondja el ezen napirenddel kapcsolatos 
tudnivalókat.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy a szakfeladatok helyett úgynevezett kormányzati 
funkció kódok lettek bevezetve, melyeket a szervezeti és működési szabályzat mellékletében  
kell szerepeltetni. A pénzügyes kollégák ezen kódok alapján végzik a munkájukat. 
Tartalmazza még a rendelet módosítás a szociális rendelet módosításából adódó hatásköri 
változásokat és a kistérségi társulás átalakulásából származó változásokat.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a szervezeti és működési szabályzatról 
szóló rendelet módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2014. (V. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

13/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

5.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
 
Sárvári Attila polgármester: a temetővel kapcsolatos díjakat felül kell vizsgálni.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a temetővel kapcsolatos díjakat minden 
évben felül kell vizsgálni.  
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Sárvári Attila polgármester:  szerény emelést mindenképpen javasol, 1.000-1000 Ft-os 
növekedésre gondolt. Kérdezi, hogy a jelenlegi díjak mikor lettek megállapítva.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy ezek a díjak 14 évvel ezelőtt 
kerültek megállapításra.  
 
Sárvári Attila polgármester: a temetővel kapcsolatosan vannak fenntartási költségek, tehát 
mindenképpen javasol emelést. Amennyiben az egyszeri megváltási díjra 10.000 Ft-ot 
állapítanak meg, véleménye szerint még az sem magas.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  az egyes sírhely vonatkozásában 8.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra 
történő emelést, a kettős sírhely vonatkozásában 12.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra történő emelést 
javasol. Kérdezi, hogy a temetőfenntartási hozzájárulást mikor kell fizetni és kinek.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: a temetőfenntartási hozzájárulást nem a temetkezési vállalkozó, 
hanem a temetőben munkát végző, például a sírköves kellene hogy fizessen a temetőben 
használt létesítmények használatáért, például villany, víz használat.  
 
Sárvári Attila polgármester: meg kell jegyezni, hogy ezt a díjat elég nehéz érvényesíteni.  
Ezen díjakról mindenképpen egy tájékoztató tábla elhelyezését javasolja a kapukra, illetve a 
ravatalozó ajtajára. Kéri a Jegyző Nőt, hogy a tájékoztató tábla megszövegezését készítse elő, 
illetve a temetési szolgáltatást végző vállalkozóknak a hivatal küldje meg.  
 
Molnár Endre alpolgármester: véleménye szerint a kripta díját is emelje meg a testület 1.000 
Ft-tal.  
 
Birkás Balázs képviselő:  javasolja, hogy a kolumbárium használatára is állapítsanak meg 
díjat.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: kolumbáriumról akkor beszélünk, ha van erre a célra épített fal, 
építmény. Amennyiben van urnás temetésre igény, akkor lehet urna sírhelyeket kijelölni. 
 
Sárvári Attila polgármester:  az elhangzottakat összefoglalva javasolja az alábbi díjak 
megállapítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       40 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető rendjéről, 
használatának, igénybevételének szabályairól szóló 5/2000. (X. 16.) önkormányzati 
rendeletében szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján 
megállapítja, hogy a díjakat az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
 

A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja  
a) egyes sírhely: 10. 000 Ft; 
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b) kettős sírhely: 15. 000 Ft; 
c) sírbolt (kripta) elhelyezésére szolgáló temetési hely: 25. 000 Ft. 
A temetőfenntartási hozzájárulás díja 830 Ft / alkalom. 
A temetői létesítmények (ravatalozó) igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 
fizetendő díj: 1. 200 Ft /alkalom 

 
Felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a 
rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző 
Határidő: a következő tervezett testületi ülés 
 
 

6.) 2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés  
 
Sárvári Attila polgármester: a  zárszámadás keretében számot kell adni az önkormányzatnál 
végzett ellenőrzésekről. A rendszeres szociális segélyezésre nyújtott  költségvetési támogatás 
felhasználását ellenőrizték, illetve az utcanév és útbaigazító táblák elnevezésű beruházásra 
nyújtott támogatás felhasználását. Kérdezi, hogy van-e észrevétel,  kérdés a napirenddel 
kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2013. évben végzett 
ellenőrzésekről készült jelentést.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       41 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
a  2013. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben Szentbékkálla 
Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és 
elfogadja azt. 
 

7.) Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról  
 
Sárvári Attila polgármester: az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról készült 
beszámolót is kézhez kapták a testület tagjai. Kérdezi a testülettől, hogy van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatosan.  Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja 
elfogadásra a beszámolót.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       42 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról 
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Szentbékkálla  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2013. 
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és azt elfogadja. 
 
 

8.) Szentbékkálla 240 hrsz-ú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása  
 
Sárvári Attila polgármester: ismerteti a 240 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában készült 
előterjesztést, mely szerint az ingatlan 1/24 részét felajánlja a tulajdonosok egy része.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  ismerteti a tulajdoni lap szerinti tulajdonosi  kört és  tulajdoni 
hányadokat.  
 
Birkás Balázs képviselő:  véleménye szerint az önkormányzat legyen szerzéspárti.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy milyen költséggel járna ennek a tulajdoni 
hányadnak az elfogadása.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  hozzávetőlegesen 48-50 ezer Ft költséggel járna a felajánlás 
elfogadása.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja, hogy az ülés végéig gondolkodjon a testület a döntés 
tekintetében.  
 
 

9.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetési térítési díjról szóló rendelet 
véleményezése  

 
Sárvári Attila polgármester: kéri a Jegyző Nőt, hogy tájékoztassa a testületet a napirend 
szerinti témában.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: a testületnek arról kell döntenie, hogy egyetért azzal, hogy Köveskál 
Önkormányzata az óvodában nyújtott étkeztetési térítési díjakról rendeletet alkosson az 
előterjesztésben szereplő tartalommal.  
 
Sárvári Attila polgármester:  a szolgáltató áremelést jelentett be, bár ennek ellenére még 
mindig legolcsóbban biztosítja az étkeztetést, mint ahogy az a előterjesztésben szereplő 
táblázatból is kiderül. Javasolja elfogadásra a rendeletet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       43 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerint a 
Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az óvodában nyújtott 
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete 
módosításával és azt elfogadásra javasolja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Köveskál Község 
polgármesterét értesítse. 
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 
 

 
10.) Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

átfogó értékelése 
 
Sárvári Attila polgármester:  kéri a Jegyző Nőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan 
nyújtson tájékoztatást.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: az előterjesztés egy átfogó értékelés a 2013. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, melyben szerepelnek 
demográfiai adatok, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma.  
A beszámolóban szerepel, hogy a községben nem történt különösebb esemény, 
tehát nem  volt védelembe vétel, vagy egyéb gyermekvédelmi intézkedés.  
 
Birkás Balázs képviselő:  jelzi, hogy az átfogó értékelésben a korosztály szerinti 
táblázatban a létszám összesen nem 15 fő, hanem 25 fő.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  köszöni az észrevételt,  a hivatal az értékelést javítja.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja az átfogó értékelés elfogadását.  
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       44 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  

2013. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala részére.   
 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2014. május 31.  

 
11.) Falugondnok beszámolója  

 
Sárvári Attila polgármester:   ismerteti a testülettel, hogy a falugondnok elkészítette a 2013. 
évi tevékenységéről készült beszámolót, mely szintén az ülés anyagát képezi. Javasolja 
elfogadásra a falugondnok beszámolóját.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       45 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
Falugondnok beszámoló elfogadásáról  

 
Szentbékkálla  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2013. évi 
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.  
 
Sárvári Attila polgármester: visszatérve az ingatlan felajánlásra, javasolja elfogadásra a 
Szentbékkálla 240 hrsz-ú ingatlan 1/24 részét.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       46 /2014. (IV. 29.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla 240 hrsz-ú ingatlan 1/24 részének önkormányzat 

 részére történő felajánlás elfogadásáról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentbékkálla belterület 240 
hrsz-ú ingatlanban tulajdonrésszel rendelkező Lengyel Ferenc László (8220 Balatonalmádi, 
Bartók B. u. 23) és Antal Anna Mária (8300 Tapolca, Kazinczy tér 3/B VII/6 ) 
ingatlantulajdonosok tulajdonjogi felajánlását elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az ajándékozási szerződést írja 
alá. 
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: 2014. május 10.  
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 17:15 órakor bezárja. 
 
                                                                                                                                                                               
 

K.m.f. 
 
 
Sárvári Attila         dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 
 

 


