
 
 
Szám: At./123/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D Á S Z T E V E L  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30. napján 18 órakor megtartott 
képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

Adásztevel Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30 napján 18 

órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme.  
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major 

Zsolt és Németh József képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 

  
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő 
napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.  
 
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./ Adásztevel község közcélú közvilágítási használati megálla-                              Fodor Béla    
      podása                                                                                                                 polgármester     
 
2./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára                                   Fodor Béla    
                                                                                                                                   polgármester 
 
3./ Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együtt-                         Fodor Béla    
     működési megállapodás felülvizsgálata                                                               polgármester                            
 
4./ Vegyes ügyek                                                                                                        Fodor Béla    
                                                                                                                                   polgármester                                  
 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 
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                   Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben  
szereplő napirendi pontok tárgyalását. 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a 
beszámolót. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

  Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 
119/2017.(XII.11.) és 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152 és 153/2017.(XII.28.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról. 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 7 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 3 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szülési tele-
pülési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen 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 : Adásztevel község közcélú közvilágítás használati megállapodása  

E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy 2017. december 31-ig, törvényi kötelezettségnek megfe-
lelően meg kellett kötni a megállapodást. Az általa aláírt megállapodás jóváhagyására még nem ke-
rült sor, ezt most pótolják. Ezt követően részletesen ismerteti a közcélú közvilágítási használati 
megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A köz-
világítás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
hagyják jóvá a megállapodást. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

1/2018.(I.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt-vel (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., adószám:10741980-
2-08, cégjegyzék szám:08-10-001534) kötött, 2017. november 09. napján kelt, 
Adásztevel község közcélú közvilágítási használati megállapodását jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

2./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Veszprémi Járási Hivatal vezetője kérelmét és a kötelező felvételt biztosító általános iskola 
körzethatár-tervezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biztosít- 
ja a kötelező felvételt az adászteveli általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-
testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

2/2018.(I.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 
037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi S. u. 54.) oktatási-nevelési intézménnyel 
egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési              
megállapodás felülvizsgálata 

   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. (179.) törvény 80. § (2) bekezdés szerint az Adásztevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell 
vizsgálni. A felülvizsgálat megtörtént. A nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítása miatt a 
megállapodás I. fejezete 1. pontjában az óraszámot 32-re kell módosítani, s az „annak saját 
székhelyén” kifejezést kell szerepeltetni. Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzat már 
elfogadta a módosított megállapodást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosított 
megállapodást fogadja el.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármester urat a megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

3/2018.(I.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza-
ta: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő, 2018. január 30. napján kelt Együttműködési megállapodást 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 14. 

               Felelős: Fodor Béla polgármester 
          Kelemen László jegyző 

 
4./ Vegyes ügyek 

a) Pápai Rendőrkapitányság elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányságot 50.000,-
Ft támogatásban részesítette az önkormányzat, most benyújtották a támogatás elszámolását, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A támogatást a Csóti 
KMB. irodája részére, táblagépek vásárlására fordították. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2018.(I.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 
(8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) 2018. január 3. napján kelt, támogatás elszámolását 
elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Soros -terv, Soros irodák 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti dr. Kovács Zoltán országgyűlési 
képviselő 2018. január 2. napján kelt levelét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatnak 
megfelelően, hozza meg határozatát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2018.(I.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-
tervet, és azt, hogy Adásztevel településen bevándorlásszervező irodát 
működtessenek. 
2. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Telekvásárlási kérelem 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Fodor Márk Adásztevel, Kossuth 
u. 30. szám alatti lakos telek vásárlási kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg- 
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kapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a kérelmező és élettársa már tavaly ősszel megkereste, 
hogy szeretnék megvásárolni ezt az ingatlant. A telkük végében kerítést szeretnének építeni és ud-
vart akarnak kialakítani. A telek szűk, normál házat nem lehetne rá építeni, maximum 9 méter szé-
leset. Volt már érdeklődő, aki szerette volna megvenni a telket. A 172/1 hrsz-ú, 1157 m2 területű, 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű, Adásztevel Község Önkormányzat tulajdonát képező in-
gatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
8/2013.(VII.1.) rendelet 3. mellékletében a forgalomképes üzleti vagyon között szerepel, értékesíté-
sének nincs akadálya. A rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati telek értékesítéséhez 
nem kell ingatlan-forgalmi szakértő által készített értékbecslés. Javasolja, hogy a megajánlott vétel-
árért értékesítse az önkormányzat a telket. Természetesen az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos 
költségeket a vevő fizeti. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy máshol ekkora telket - ahol semmilyen 
közmű nincs kiépítve - 750 ezer Ft-ért lehetne vásárolni. Ezen a telken a szennyvíz rákötés helye 
kiépítésre került. Meg is lehetne hirdetni a telket. 

Fodor Béla polgármester elmondja, hogy nem nagyon kapkodnak a telkekért. A faluban több, eh-
hez hasonló telket kínálnak eladásra, sajnos sikertelenül. Az eladás mellett az szólna, hogy nem je-
lentene az önkormányzatnak problémát a telek gondozása, rendben tartása.   

Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, a telek eladását. 

Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy akár Pápáról is kijöhettek volna lakni. 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

6/2018.(I.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegeníti Fodor Márk 
Adásztevel Kossuth u. 30. szám alatti lakos részére a tulajdonában lévő, 
forgalomképes Adásztevel 172/1 hrsz-ú, 1157 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlanát, 450.000,-Ft vételárért.  
Az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos költségeket a vevő fizeti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az adásvétel 
lebonyolításáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. február 14., ill. 2018. április 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Adászteveli Nyugdíjas Egyesület kérelme 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Nyugdíjas 
Egyesület névhasználattal kapcsolatos kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
Hozzászólások: 
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Somogyi Lászlóné alpolgármester e napirendi alpontnál jelzi a képviselő-testületnek érintettségét, 
mivel ő az egyesület elnöke. 

 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható 
az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati 
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület 
dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni.” 

Major Zsolt képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Somogyi Lászlóné alpolgármestert a szavazásból.  

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Nyugdíjas 
Egyesület névhasználattal kapcsolatos kérelme elbírálása ügyében Somogyi Lászlóné 
alpolgármestert kizárja a szavazásból. 

Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az „Adászteveli Nyugdíjas Egyesület” névhasználatot 
határozatlan időre engedélyezze a képviselő-testület az egyesületnek, s járuljanak hozzá, hogy az 
egyesület neve a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát 

 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

7/2018.(I.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Nyugdíjas 
Egyesület (8561 Adásztevel, Kossuth L. u. 44.) részére az “Adászteveli Nyugdíjas 
Egyesület” névhasználatot – határozatlan időre - engedélyezi. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület neve a cégnyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. február 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

d) Polgármesteri tájékoztató 
 
da) Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal székhelyhivatal épület felújítása  



9 

 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Közlönyben megjelent Kor-
mány határozat szerint az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatala épület fel-
újítására 12.235.234,-Ft támogatást nyert az önkormányzat, melynek az önereje 643.960,-Ft. Erről 
még a támogatási szerződés nem érkezett meg. Németh Csaba tervezővel beszélt már, hogyan le-
hetne kialakítani az épületben a szociális blokkot. Ki kell majd találni, hogy a helyiségekbe mit ho-
va tegyenek, alakítsanak ki. Kivitelezőket is kell majd keresni. Gyorsan kell majd lépni, a munkála-
tokat elvégeztetni, mert a Szupergyors Internet kiépítését már az új helyre tervezték, amire nyár fo-
lyamán kerül sor. 
 
db) Közművelődési szakember foglalkoztatása  

Fodor Béla polgármester tájékoztatójában elmondja, hogy Horváth Klaudiának a szerződése feb-
ruár 28-án lejár, valószínű, hogy május végén szülni fog. Közművelődési szakember foglalkoztatá-
sára kiegészítő támogatást kap az önkormányzat. Véleménye szerint 3 település összeállhatna, és 
Társulás formájában foglalkoztathatna egy szakembert. 
 
dc) Értékkel bíró helyi rendezvények 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LE-
ADER szervezet pályázatot hirdetett meg az „Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támo-
gatására”. Arra gondolt, hogy az idei és a jövő évi falunapi rendezvény megrendezésének támogatá-
sára lehetne benyújtani pályázatot. Majd várja a képviselők javaslatát. 

dd) Kamerarendszer 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adásztevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület által, közösen vásárolt kamera-rendszer karbantartása ne-
hézkes. Az áramfogyasztás éves költsége 50-60 ezer Ft, a karbantartási díjat a költségvetésbe be 
kell tervezni. 

de) Startmunka mintaprogram pályázat 

Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az önkormányzat Startmunka mintaprogramra benyújtott 
pályázatát befogadták. Belterületi utak karbantartására, belterületi csapadékvíz elvezetésre és külte-
rületi utak karbantartására 3.918 ezer Ft-ot igényeltek. Ez a projekt áprilistól október végéig tart. 
Később majd részletesen beszélnek még róla.  

df) Árajánlat kérés 

Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a GYŐR-SZOL. Kft-től, aki a településen a hulladék-
szállítást végzi, egyszeri lomtalanításra árajánlatot kértek. Egy szombati nap 20-25 m3-es konténe-
reket helyeznének ki a településen, ahol a falu lakossága a különféle hulladékká vált dolgait a szol-
gáltatónak leadhatná. Volt ilyen más településen is, ahol hasznosnak bizonyult az ilyen program, 
nem a környezetet szennyezték az eldobált hulladékok. Tavaly 60-100 ezer Ft közötti összegbe ke-
rült az ilyen program, melyet a kötelezően képzett környezetvédelmi keretből finanszíroznának. 

dg) Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megkereste egy pályázatot nyert Egye-
sület az önkormányzatot, hogy akarna-e olyan programot megvalósítani, amiben rokkant, vagy le-
százalékolt embereket lehetne napi 4 vagy 6 órában, különféle feladatokra foglalkoztatni. Ezek a 
feladatok köztisztasági, vagy irodai, adminisztrációs feladatok, ha a végzettsége megvan hozzá az 
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illetőnek. Az Egyesületnek van nyilvántartása a megváltozott munkaképességű emberekről. Ha lesz 
rá mód és lehetőség, akkor megállapodást kötnek majd az Egyesülettel. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 07 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


