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Készült: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencetomaj  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  és  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010. 
szeptermber 13-án (hétfőn), 17,00 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános 
üléséről

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester
Bogdán  István,  Orbán  Kálmán,  Dr.  Benedek  Ádám,  Varjúné  Fodor  Edit  és  Morvainé  Szücs  Ágota 
képviselők

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Mészáros László polgármester

Sáfár Béla alpolgármester
Piskor Lajosné, Völgyi Antalné, Németh Vincéné és Kovács Lajos képviselők

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kigyós Ferenc polgármester

Kardos Béla alpolgármester
Bogdán Csaba és Gelencsér Ferencné képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester
Peger István, Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária és Szi Benedek Józsefné képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné főmunkatárs

Jegyzőkönyv-vezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés a 4 település 
Szervezeti  és Működési  Szabályzatának megfelelően,  szabályszerűen került  összehívásra.  A jelenléti  ív 
alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselőt-testülete részéről a megválasztott 8 képviselőből 7 
képviselő,  Lesencetomaj  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  8  képviselőből  6  képviselő, 
Lesencefalu Képviselő-testülete részéről a megválasztott 6 képviselőből 4 képviselő és Uzsa Képviselő-
testülete  részéről  a  megválasztott  6  képviselőből  5  képviselő  jelen  van,  így  a  képviselőtestületek 
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.

Ezt  követően  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Kardos  Béla  és 
Bogdán  Csaba  képviselőt,  Lesencetomaj  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek 
Németh Vincéné és Piskor Lajosné képviselőt megválasztani.



Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett a jegyzőkönyv-
hitelesítőként Németh Vincéné és Piskor Lajosné képviselők megbízásával.

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  –  egyhangú  szavazással,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  egyetértett  a  jegyzőkönyv-
hitelesítőként Kardos Béla és Bogdán Csaba képviselők megbízásával.

Javaslatot tett az ülés napirendjére.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, így a polgármester a napirendi pontokat szavazásra bocsátotta:

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével; az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapította meg:

N A P I R E N D:

1.) Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. I. félévi gazdálkodásáról
2.)  Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2010.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló 
tájékoztató

Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.) Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések  Körjegyzőségének 2010. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag a képviselő-testületi tagok részére kiküldésre 
került,  azt  a  tagok  áttanulmányozhatták.  Megkérdezte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  asszonyt,  kívánja-e 
szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Az előterjesztést nem kívánta szóban kiegészíteni. A felmerülő kérdésekre 
szívesen válaszol.

Tóth Csaba polgármester:  A bevételi előirányzat a 2010. évi kereset kiegészítő támogatás és járulékai 
kifizetésére  kapott  támogatás  révén  növekedett,  továbbá  a  prémiuméves  dolgozó  I.-II.  negyedéves 
juttatásának  összegével  és  a  folyószámla  utáni  kamat  bevétellel.  Az  Országgyűlési  választás 
lebonyolítására  839.-  e  Ft-ot,  az  önkormányzati  kisebbségi  választásra  101.-  e  Ft  előleget  kapott  a 
Körjegyzőség.  A kiadási  előirányzatoknál  az  illetmények  és  járulékok növekedtek a  leadott  támogatás 
összegeivel.  A  választás  lebonyolítására  kapott  pénzeszközöknél  az  elkülönítetten  kezelt  szakfeladat 
kiadási  előirányzatai  növekedtek.  Kérte a képviselő-testületi  tagok kérdéseit,  hozzászólásait  a napirendi 
ponthoz.
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

87/2010. (IX.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányz
mód,elő
irányz.

teljesítés

Intézményfinanszírozás működési 46.047 48.272 24.026
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel (választás) 941 941
Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Összesen 46.047 50.248 26.002

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirány
Mód.ei. teljesítés

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444 30.674 15.140

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.108 3.514

Készletbeszerzések 2.630 2.678 799
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

4.504 4.749 2.452

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.471 801

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973 973 432
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 560 1.595 1.035
Kiadások összesen: 46.047 50.248 24.173

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

83/2010. (IX.13.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányz
mód,elő
irányz.

teljesítés

Intézményfinanszírozás működési 46.047 48.272 24.026
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel (választás) 941 941
Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Összesen 46.047 50.248 26.002

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirány
Mód.ei. teljesítés

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444 30.674 15.140

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.108 3.514

Készletbeszerzések 2.630 2.678 799
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

4.504 4.749 2.452

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.471 801

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973 973 432
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 560 1.595 1.035
Kiadások összesen: 46.047 50.248 24.173

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

54/2010. (IX.13.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányz
mód,elő
irányz.

teljesítés

Intézményfinanszírozás működési 46.047 48.272 24.026
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel (választás) 941 941
Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Összesen 46.047 50.248 26.002

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirány
Mód.ei. teljesítés

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444 30.674 15.140

Állományba nem tartozók juttatásai 0
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Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.108 3.514

Készletbeszerzések 2.630 2.678 799
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

4.504 4.749 2.452

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.471 801

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973 973 432
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 560 1.595 1.035
Kiadások összesen: 46.047 50.248 24.173

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

64/2010. (IX.13.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a  „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 
2010.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztató  ” című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányz
mód,elő
irányz.

teljesítés

Intézményfinanszírozás működési 46.047 48.272 24.026
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel (választás) 941 941
Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Összesen 46.047 50.248 26.002

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirány
Mód.ei. teljesítés

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444 30.674 15.140

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.108 3.514

Készletbeszerzések 2.630 2.678 799
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

4.504 4.749 2.452

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.471 801

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973 973 432
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 560 1.595 1.035
Kiadások összesen: 46.047 50.248 24.173

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
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2.)  Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2010.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló 
tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  Szolgálat  költségvetése  az  első  félévben  időarányosan 
teljesült.  A  költségvetés  módosítására  is  szükség  volt  a  kereset  kiegészítés,  az  április  havi  normatív 
lemondás keretében 10 fővel csökkent a házi segítségnyújtást és a szociális étkezést együtt igénybe vevő 
létszám,  valamint  az  eredeti  létszám  előirányzathoz  képest  változás  történt  a  Nemesvita  Házi 
segítségnyújtás  szakfeladaton  dolgozó  6  órás  foglalkoztatott  lett.  Kérte  a  képviselő-testületi  tagok 
kérdéseit, észrevételeit a napirendi ponthoz.

Kigyós Ferenc polgármester: El kellene gondolkodni a Lesencefalu Önkormányzata és a Szolgálat között 
létrejött együttműködési megállapodás módosításán, hiszen a Falugondnoki Szolgálat a településen sokat 
segít. Nem tartotta reálisnak, hogy amíg Lesencefalu az étel kiszállításáért 17.000,- Ft-ot számláz havonta a 
Szolgálatnak, 800,- Ft/élelmezési nap áron, addig Nemesvita étel adagonként 280,- Ft-ot, mely 60.000,- Ft. 
A szolgáltatás ugyanaz, a Falugondnoki Szolgálat mindkét településen szinte ugyanannyi kilométert megy.

Tóth Csaba polgármester:  Neki is feltűnt  a két település közötti  aránytalanul  nagy különbség az étel 
kiszállítására vonatkozóan. Ennek az lehet az oka, hogy a nemesvitai étkezési térítési díjnak teljesen más a 
szerkezete, mint a lesencefaluinak. Nemesvitán a szociális étkezésért jóval magasabb díjat fizetnek, mint 
Lesencefaluban. Nemesvitán az ebéd ára három tényezőből tevődik össze: normatív támogatás; térítési díj, 
mely az igénybe vevő jövedelmi viszonyaitól függ; valamint az ebéd kiszállításának díja.

Kigyós Ferenc polgármester: Az ebéd térítési díjának semmi köze nincs az étel kiszállítási díjához. A 
kiszállítást mindkét községben a Falugondnoki Szolgálat oldja meg. Az autók fogyasztása ugyanakkora, 
körülbelül  egyforma  távolságot  tesznek  meg  a  településeken.  Véleménye  szerint  nem  lehet  egy 
intézményen  belül  ekkora  különbség.  Lehetőségként  említette,  hogy  a  Szolgálat  hordja  ki  az  ebédet 
Lesencefaluban is Lesenceistvándhoz és Uzsához hasonlóan.

Tóth  Csaba  polgármester:  Lesenceistvándon  és  Uzsán  az  ebéd  kiszállítása  kerékpárral  történik. 
Lesencetoamjon szállítja az „Együtt Egymásért” járműve, amiért az Önkormányzat ebédszállítási díjat szed 
be.  Nemesvita  Önkormányzat  polgármesterétől  kell  megkérdezni,  hogy  az  ebéd  térítési  díja  milyen 
tényezőkből áll. A nemesvitai önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a térítési díjat. Az „Együtt 
Egymásért”  Szolgálat  pedig  azokból  a  rendeletekből  dolgozik,  melyeket  a  fenntartó  önkormányzatok 
alkottak.

Mészáros László polgármester: A települési önkormányzat határozza meg a térítési díjat. A térítési díjra 
vonatkozóan jogszabályi  rendelkezések betartása kötelező. Véleménye  szerint a Falugondnoki Szolgálat 
számlázhatna az „Együtt Egymásért” felé.

Kigyós Ferenc polgármester: Meg kellene próbálni egységesen kezelni a térítési díjakat.

Tóth Csaba polgármester: Nemesvita település kivételével minden fenntartó hasonlóan gondolkodik. Ő a 
lehetséges legfelső határt állapította meg, míg a többi település nem.

Mészáros László polgármester: A szociális étkezésnél nem kötelező a kiszállítás. A szociális étkezés azt 
jelenti, hogy naponta egyszeri melegétkezést kell biztosítani az ellátottnak. Amennyiben az ellátott igénybe 
veszi  a  kiszállítást,  úgy  az  Önkormányzatnak  mozgásteret  biztosít.  Amennyiben  valaki  a  házi 
segítségnyújtást is igénybe veszi, úgy a részére az ebédet ki kell szállítani.

Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatárs: Lesencefaluban  a  kiszállítási  étkezési  napban,  míg 
Nemesvitán adagonként lett meghatározva. Nemesvitán 280,- Ft-ba kerül egy adag étel kiszállítása, mely 
esetenként többe kerül, mint az étel.
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Tóth  Csaba  polgármester:  Az  étkezési  térítési  díj  az  „Együtt  Egymásért”  Szolgálathoz  folyik  be 
Nemesvitára. A beszedett térítési díjból 280,- Ft-ot kér vissza szállítási díj jogcímen.

Mészáros László polgármester: A szociális étkezés térítési díja együtt jelentkezik a házi segítségnyújtás 
térítési  díjával.  Minden  attól  függ,  hogy  mennyi  ellátottja  van,  velük  szemben  milyen  összköltség 
jelentkezik, mennyi alkalmazottja van. Mindez szakfeladatonként is vizsgálható bevételekre és kiadásokra 
bontva, településenként. Alapvetően a települések ezt globálisan tekintik.

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte a polgármesterek urak válaszait.

Tóth Csaba polgármester: A költségekkel minden településnek belül kell maradnia. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

88/2010. (IX.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése” című előterjesztést megtárgyalta és 
a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. 
melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

84/2010. (IX.13.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése” című előterjesztést megtárgyalta és 
a következő határozatot hozza:

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. 
melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Mészáros László polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

55/2010. (IX.13.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza:
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Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. 
melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

65/2010. (IX.13.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza:

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint 
elfogadja. 

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Mészáros László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az „Együtt Egymásért” 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  rendelkezésére  áll  az  új  iroda,  melynek  köszönhetően  nagyobb 
alapterületen, kényelmesebben tudják ellátni a napi teendőket. 

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 17.20 órakor bezárta.

Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
polgármester körjegyző  polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
polgármester polgármester

Kardos Béla Bogdán Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

Németh Vincéné Piskor Lajosné
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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