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testületének 2013. december 12-én megtartott 

rendes nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes, nyilvános ülésről. 
 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester, 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, 

Szentes Dezsőné képviselő, 

Vincze Nikolett jegyző, 

Kovács Ágnes igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető, 
 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mivel az 5 képviselőből 3 képviselő jelen van. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos Miklós és Szentes Dezsőné képviselőket. Javasolja a 

napirendi pontok módosítását. 
 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. Szalmatercs Község Önkormányzatának 2014. évre szóló belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

3. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet és a közszolgáltatási szerződés elfogadásáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Előterjesztés a 2014. évi munkatervről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

9. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. Szalmatercs Község Önkormányzatának 2014. évre szóló belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

3. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet és a közszolgáltatási szerződés elfogadásáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Előterjesztés a 2014. évi munkatervről 
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 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Előterjesztés az új szociális rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

8. Előterjesztés szabályzatok elfogadására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

9. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

11. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a módosított napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadta. 

 

Napirendek megtárgyalása 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az előző ülésen elfogadtuk a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amely 

kellett is a falubuszos pályázathoz. A pályázat benyújtásra került. Még aznap, amikor a felületet 

megnyitották, le is zárták a rendszert. A 2014-2020. időszakra projektgyűjtés van folyamatban. 

Megtörtént az idei évi belső ellenőrzés is az elmúlt időszakban és a mikuláscsomag-osztás is, melyet a 

közösségi alszámláról fizettünk, Szentes Dezsőné és Géréczi-Zsoldos Miklós szállította ki a gyermekek 

részére a csomagot. Köszönjük nekik. A közfoglalkoztatásban 10 fő vesz részt, 7 férfi, 3 nő. Az Út-

Garantor Kft, a játszótér kivitelezője a szerződés szerint visszautalt 4.393.000 Ft-ot, így a hitelt vissza 

tudjuk törleszteni. A fellebbezésnek még nincs eredménye. A faluban többen is érdeklődtek eladó 

ingatlan után, ha jól tudom, egy angol állampolgár is vásárolt ingatlant a településen. 

 

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette. 

 

2. Szalmatercs Község Önkormányzatának 2014. évre szóló belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

 

Vincze Nikolett jegyző: Mivel az elmúlt időszakban többször is volt változás a pénztárosok személyében, 

továbbá az utóbbi években nem volt ilyen irányú ellenőrzés, javaslom a következő évre a házipénztár 

belsőellenőrzését. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső 

ellenőrzési tervet megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

Szalmatercs Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervezett feladatai: 

 

Intézmény: Szalmatercs Község Önkormányzata 

Ellenőrzés megnevezése: Szalmatercs Község Önkormányzatának pénztárellenőrzése 

Kockázati tényezők: A pénztár kezelése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, 

illetve a szervezet belső szabályzatainak. 

Vizsgálat várható ideje: 2014. augusztus hó 
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

3. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa a 

14/2013.(IV.24.) TTh. számú határozatával fogadta el, majd 24/2013.(VI.19.) TTh. sz. határozatával 

módosította a Társulási Megállapodást. Időközben az alábbi módosítások igénye merült fel: Mivel 24 

tagönkormányzat közül többen nem tettek eleget 2013. június 30-ig fennálló fizetési kötelességeiknek és 

ennek elmulasztása pénzügyi nehézségeket teremtett, a Tanács 39/2013.(VIII. 28.) TTh. sz. határozatával, 

- a kötelezettség megerősítése érdekében - döntött a Társulással szembeni kötelezettségek megszegése 

esetén alkalmazandó eljárások jóváhagyásáról. Célszerű, hogy az eljárási rend ne külön határozatban, 

hanem az alapdokumentumban szerepeljen. A 2014. évi megváltozott finanszírozás kapcsán indokolttá 

válik a közös intézmény fenntartására, finanszírozására vonatkozó rendelkezések módosítása. Bár állami 

támogatás továbbra is rendelkezésre áll, a működési költségekhez történő tagi hozzájárulást az 

önkormányzatok 12 egyenlő részletben, úgy fizetik meg, hogy január hónapban 2 részletet, február-

november hónapokban 1-1 részletet teljesítenek. Ipolytarnóc Község Önkormányzatának címe időközben 

Felszabadulás út 5-ről Határ út 5-re változott, illetve Karancsalján - időközi választás keretében - 

polgármesterré választották Sulyok Oszkár Jánosnét, ezért szükséges az 1. melléklet módosítása. A 

14/2013.(IV.24.) TTh. számú határozattal elfogadott Társulási Megállapodásban a Tanács a belső 

feladatellátást 2013. december 31-ig vállalta, ezért célszerű a belső ellenőrzési feladatok 1.1. pontból való 

törlése, illetve az V/2.13. pont hatályon kívül helyezése. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 

Társulási Tanácsa 18/2013.(V.29.) TTh. sz. határozatával hozzájárult, hogy a városi és városkörnyék 

központi ügyeleti, valamint a hétvégi és ünnepnapi gyermekorvosi rendelési feladatokat 2013. július 1. 

napjától a Szent Lázár Megyei Kórház lássa el. Ezek miatt módosítani kell a megállapodást. Kérem a 

jóváhagyásotokat. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulása - a Társulási Tanács által 49/2013.(XI.27.) 

TTh. számú határozattal elfogadott - társulási megállapodás módosítását a 

melléklet szerint jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet és a közszolgáltatási szerződés elfogadásáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: A 2013. december 10-ig a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról 

és ártalmatlanításáról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia, elkészítettem a tervezetet, továbbá a 

közszolgáltatási szerződés tervezetét. Amennyiben valamiben módosítani kívánja a testület a rendelet-

tervezetet, kérem, jelezzék. 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja a Szalmatercs Község Önkormányzata és az ÉRV 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (képviselő: Ritter Géza 

vezérigazgató, székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.), mint közszolgáltató 

között létrejövő közszolgáltatási szerződést a Szalmatercs közigazgatási területén 

keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési 

közszolgáltatásra és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 

szerződést aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: 2014 évtől a hulladékgazdálkodási törvény különböző megkötéseket ír elő a 

szolgáltatókat tekintve. A településünk tagja a Kelet Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulásnak, így a 

testület a Társulásra ruházta a közszolgáltató kiválasztásának jogát. Ennek következtében januártól is a 

VGÜ fog szolgáltatni. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Előterjesztés a 2014. évi munkatervről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően javaslom a munkaterv elfogadását. Van-e 

valakinek kérdése, véleménye? 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 

munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület munkájának előkészítésében 

érdekelteket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa. 

(A munkaterv a határozat melléklete.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

7. Előterjesztés az új szociális rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

 

Vincze Nikolett jegyző: A jelenlegi szociális rendeletünkben, olyan elemek találhatók, amelyek már nem 

felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Egy teljesen új rendeletet készítettem elő. Kérem a testület 

véleményét. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének 

és folyósításának rendjét is december 31-ig el kell fogadnia a testületnek. Erre a Törvényességi és 

Felügyeleti Főosztály is felhívta a figyelmünket. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. Előterjesztés szabályzatok elfogadására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 

 

Vincze Nikolett jegyző: A közös hivatal szabályzatai elkészültek. Kérem, a képviselő-testületet 

határozzon annak elfogadásáról. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és az annak mellékleteit képező szabályzatokat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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9. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Tájékoztatás törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról 

 

Vincze Nikolett jegyző: Megkaptuk a Törvényességi és Felügyeleti Főosztály levelét, melyben 

tájékoztattak, hogy a talajterhelési díjrendelettel kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárást lezárták, a 

rendelet módosítást rendben találták. 

 

 

B) Idősek támogatása 

 

Szentes Dezső polgármester: Az idősek támogatásának kiosztására felkérem a jelenlévő képviselőket. 

Munkájukat előre is köszönöm. 

 

 

C) Ingatlan csereszerződés 

 

Szentes Dezső polgármester: Varga József megkereste hivatalunkat ingatlancsere ügyben, három 

ingatlant ajánl fel egy önkormányzati ingatlanért, kérem a testület jóváhagyását, itt a térképen 

megnézhetitek a területeket. A költségeket mi vállalnánk. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Varga 

József 3170 Szécsény, József A. út 16. szám alatti lakos ingatlan csereszerződés 

iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a Szalmatercs Község Önkormányzat 1/1 

tulajdonában álló Szalmatercs 464. hrsz. számú, 611 m
2
 területű kivett beépítetlen 

területű ingatlant Varga József 1/1 tulajdonában álló 

- Szalmatercs 6. helyrajzi számú (területe: 477 m
2
), 

- Szalmatercs 7. helyrajzi számú (területe: 570 m
2
) 

- és Szalmatercs 24. helyrajzi számú (82 m
2
) 

kivett, beépítetlen területű ingatlanokat elcseréli. 

Az ingatlan átadás-átvétel költségeit az önkormányzat vállalja. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye és a 

csereszerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

 

D) Út-Garantorral megállapodás megkötése 

 

Szentes Dezső polgármester: Az Út-Garantor képviselője átutalta a hitel megszüntetéshez szükséges 

pénzt a szerződés szerint. A képviselője megkereste hivatalunkat, hogy ha az MVH a játszótér pályázat 

kapcsán beadott fellebbezésünket elfogadja és megítéli a támogatást, vagyis pénzt utal az önkormányzat 

részére, akkor mi is visszaadjuk azt az Út-Garantor részére. Kérem erre a testület felhatalmazását és 

megerősítését. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2008. (X.18.) FVM 

rendelet alapján falumegújítás és –fejlesztés jogcímre, 2012.12.29. napján benyújtott, 

2103371043 azonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában, a Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által hozott határozatokat megfellebbezte. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy amennyiben az MVH a fellebbezést elfogadja és a 

támogatást részben vagy egészben az önkormányzat számára kifizeti, az önkormányzat a 

játszóteret kivitelező, Út-Garantor Kft. számára (székhely: 1154 Budapest, Szerencs utca 

172., levelezési cím: 3135 Szécsényfelfalu, Major) 15 napon belül visszautalja a kivitelezőt 

megillető, maximum 4.393.000 Ft (azaz négymillió-háromszázkilencvenháromezer forint) 

összeget, vagy ennek csökkentett részét. 

A képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert, hogy a döntésről a kivitelezőt értesítse és 

megállapodást kössön. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

 

E) Tűzoltó Egyesület pályázatának előfinanszírozása 

 

Szentes Dezső polgármester: A Tűzoltó Egyesület pályázatot nyert a tűzoltószertár felújítására, amely 

utófinanszírozott, az önkormányzatnak meg kellene a támogatás összegét finanszírozni, melyet 

természetesen a támogatást követően visszafizetne az egyesület az önkormányzat költségvetési számlára. 

Kérem a testületi tagok jóváhagyását. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete (székhely: 3163 Szalmatercs, Kossuth út 

17.) által a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 43.) benyújtott nyertes pályázati célt előfinanszírozza, mivel a 2013. 

november 13-án kelt támogatási szerződés szerint a tűzoltószertár felújítására 

elnyert pályázat utófinanszírozott. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 550.000 Ft, 

ötszázötvenezer forint összegű pályázat előfinanszírozásához szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

F) Falugondnoki pályázat kiírása 

 

Szentes Dezső polgármester: Sajnos a jelenlegi falugondnok nem szerezte meg a foglalkoztatásához 

szükséges képzettséget a kinevezésétől számított 2 éven belül, így a foglalkoztatási jogviszonyát meg kell 

szüntetni. Javaslom, hogy írjuk ki a pályázatot és annak elbírálásági a jelenlegi falugondnokot még 

foglalkoztassuk. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2013. (XII.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet falugondnoki álláshely betöltésére. 

A képviselő-testület a határozat mellékletét képező pályázati kiírást elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a pályázat meghirdetésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

G) Tájékoztatás nyertes pályázatról 

 

Szentes Dezső polgármester: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslata alapján - a beérkező támogatási 

igények elbírálását követően döntött. Szalmatercs település pályázatát 1.100.000 Ft támogatásban 

részesítették. Köszönjük Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó munkáját, aki a pályázatot összeállította. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester 10. és 11. napirend idejére zárt ülést rendelt el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


