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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/23-11/2020 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
október 28-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Kultúrház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Szilárd Zoltán képviselő 
   Magyar János képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
dr. Dénes Zsuzsanna  irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Haizler Mihályné     jegyzőkönyvvezető  
   
   
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő jelen van, Bogár Tamás – munkahelyi 
elfoglaltság miatt – előre jelezte távollétét, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Napirend előtt jelentést ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2020. (X. 28.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2020. (IX. 30.) és az 
56/2020. (IX. 30.) számú képviselő-testületi határozatok, valamint az 57/2020. (IX. 
30.) számú képviselő-testületi határozat 4. pontjának végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
Fiskál János polgármester: 
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Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2020. (X.28.) határozata 

  
A 2020. október 28-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 
 
1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó 
beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről 
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 

 
2. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának támogatása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

5. Csatlakozás a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” 
program által gondozott regionális együttműködéshez, amely célja a 
programban biztosított pályázati lehetőségeken való részvétel, a 
programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. Telekhatár-rendezéssel kapcsolatos döntés 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

7. Egyebek 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
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1. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó 
beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről 
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2020. (X. 28.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének a 2019/2020-es nevelési 

évről készített átfogó beszámolójáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat fenntartásában 
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről 
szóló – átfogó beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről” című előterjesztést 
megtárgyalta, és a következő döntést hozza:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének 
az intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámolóját, a határozati 
javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadta. 

 
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2019/2020-as nevelési 

évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen, és jó 
minőségben teljesítette. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2020. november 10. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva: 
60_2020_hatarozat_melleklete) 

 
 
2. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése 
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Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2020. (X. 28.) határozata 

 
a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító 
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2021/2022-es 
tanévre vonatkozó felvételi körzetével egyetért.  

 
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek között hátrányos helyzetű általános 
iskolába járó gyermek nincs. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 

Veszprém Tankerületi Központ igazgatóját.  
 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  a 3. pont vonatkozásában: 2020. október 31.  
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  Angyal Éva irodavezető 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva: 

61_2020_hatarozat_melleklete) 
 
 

3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának támogatása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester:  
 



5 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2020. (X. 28.) határozata 

 

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, a határozat 1-2. 
melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg 

a VKTT Társulási Tanács elnökének. 
 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pont: 2020. október 29.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva: 
62_2020_hatarozat_melleklete) 

 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2020. (X. 28.) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott költségvetési 
szerv, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális 
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulásról 
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Eplény Képviselő-testülete megtárgyalta „a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
által fenntartott költségvetési szerv, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához történő 
hozzájárulásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Képviselő-testülete előzetesen hozzájárulását adja a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási tanácsának a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához, 
mely szerint a szakosított szociális szolgáltatások esetében – az időskorúak 
gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátás; az idősek otthona, 
ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátás – a költségvetési szerv illetékessége, 
működési területe Hárskút Község Önkormányzata közigazgatási területére is 
terjedjen ki.  
  

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a 
VKTT Társulási Tanács elnökének. 

 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pont: 2020. október 29.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
4. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2020. (X. 28.) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásához történő hozzájárulásról 
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Eplény Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
önkormányzati rendelet megalkotásához, mely a határozat 1. mellékletét képezi. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT 
Társulási Tanács elnökének. 

 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pont: 2020. október 29.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva: 
64_2020_hatarozat_melleklete) 

 
 
5. Csatlakozás a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” 

program által gondozott regionális együttműködéshez, amely célja a 
programban biztosított pályázati lehetőségeken való részvétel, a 
programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2020. (X. 28.) határozata 
 

a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által 
gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csatlakozás a 
„Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program által gondozott 
regionális együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati 
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lehetőségeken való részvétel, a programokhoz való csatlakozás feltételeinek 
biztosítása” című előterjesztést, és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

„Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program által gondozott 
regionális együttműködéshez csatlakozik.  
 

2. A határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a képviselő-testület 
önkormányzati rendeletet alkot államháztartáson kívülre forrás-átadásáról a 
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára, alapítványi 
támogatás biztosításáról, továbbá előzetes kötelezettséget vállal, 1 
Euró/lakos/év összegnek megfelelő hozzájárulás fedezetére, – maximum 1 
Euró=370 Ft árfolyamkorlátig – a 2021-2023. évi költségvetés terhére. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, az 1. pontban 
hivatkozott együttműködési megállapodás szerinti partnereket értesítse. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, a határozat 1. mellékletét 
képező, együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2020. novemberi testületi ülés időpontja;   

3. pontban: 2020. november 13; 
4. pontban: a határozat hatálybalépésétől számított 15. nap. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva: 

65_2020_hatarozat_melleklete) 
 
 
6. Telekhatár-rendezéssel kapcsolatos döntés 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Bánya utca végén megfordulási lehetőség kialakítására van szükség. 
 
Szilárd Zoltán képviselő: 
 
Megkérdezi, hogy az előterjesztésben leírt kerítések közül, melyek az aggályosak, mivel 
ő is érintett ebben. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Elmondja, hogy tudomása szerint kettő is van. Az egyik az utca elején lévő, amelynél, 
egy telekosztás kapcsán, úgy tudja, hogy nem a telekhatáron van a kerítés.  
Valamint a másik, pont a képviselő úr kerítése, mivel a telek, rendezési tervnek 
megfelelően, az épület átépítésekor megosztásra került és annak egy része, a 
szabályozással összhangban, közforgalom elől el nem zárt magánút lett. Tehát ha 
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közforgalom elől el nem zárt, akkor nem lehet elkeríteni. Ezt jogi értelemben sem lehet 
szabályosnak tekinteni.  
 
Szilárd Zoltán képviselő: 
 
Elmondja, hogy amikor a telek megosztásra került, ez maradt a tulajdonában azért, 
mert sehol máshol nincs megosztva. Ahhoz meg kellene vásárolni az egész utcában 
minden telekből néhány métert. Emiatt kerítette el a telekhatárig. Az elkészült kerítés 
telekhatáron belül maradt. A szomszédokat is megkérdezte, hogy nem zavarja-e őket. 
Egyébként teljes mértékben egyetért a forduló kialakításával. Azt is hozzátenné, hogy 
vannak olyanok, akik ott közlekednek haza teherautóval. Ezért nem teljesen ért egyet 
azzal – ami a kísérőszövegben le van írva –, hogy nem lehet elférni, mert szerinte igen. 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Válaszában elmondja, hogy ez még nem hatalmazza fel arra, hogy egy forgalom elől 
el nem zártnak minősített utat elzárjon. A hatóság bármikor kötelezheti a bontásra, 
mert azt nem szabadott volna elkeríteni. Ugyanúgy kellett volna tenni, ahogy azt a 
szomszédja a bekerítés előtt tette. Ő megkérdezte mi a szabályozás a Bánya utcára 
vonatkozóan, és ezért nem a jogi, hanem a szabályozási határra tette a kerítését, 
függetlenül attól, hogy az ő telke még nincsen megosztva.  
 
Szilárd Zoltán képviselő: 
 
Elmondja, hogy függetlenül attól, hogy a szomszéd tulajdonában van, kialakított egy 
új bejáratot a telekre, pedig tudomása szerinte egy telekre csak egy bejárat lehet. Sőt 
szinte egy parkolót is kiépített. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Válaszában elmondja, hogy az illető saját telkén belül van, az az ő tulajdona, tehát 
elhelyezhet ott parkolót.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2020. (X. 28.) határozata 

 
Bánya utcai telekhatár-rendezéssel kapcsolatosban 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Telekhatár-
rendezéssel kapcsolatos döntés” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Eplény helyi építési 
szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendeletével 
összhangban – az Eplény 235 hrsz.-ú Bánya utca és az Eplény 222 hrsz.-ú 
magántulajdonú ingatlannak, a zsákutcában történő megfordulási lehetőség 
kialakítása céljából, a telekhatár-rendezésre vonatkozó kezdeményezést 
jóváhagyja.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
telekhatár-rendezésre vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetéshez szükséges változási vázrajzok elkészítéséhez az intézkedéseket 
megtegye. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt változási 
vázrajzok elkészültét követően, a telekhatár-rendezésre vonatkozó 
megállapodást, jóváhagyásra, terjessze a képviselő-testület elé. 
 

4. A képviselő-testület a fedezetet a változási vázrajzok elkészítéséhez a „Város és 
községgazdálkodási feladatok” dologi költségek terhére, míg az ingatlanrész 
megvásárlására a költségvetés „Felhalmozási célú tartaléka” terhére biztosítja.  
 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4. pont szerint szükséges 
előirányzat módosításra, a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
intézkedjen. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2020. november 30.; 
 3. pontban: a vázrajz elkészülte utáni képviselő-testületi ülés időpontja; 
 4. pontban: azonnal, illetve a soron következő költségvetés módosítás 

időpontja; 
 5. pontban: a soron következő költségvetés módosítás időpontja.  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva: 
66_2020_hatarozat_melleklete) 

 
 

7. Egyebek 
 
Szilárd Zoltán képviselő: 
 
Megkérdezi, hogy teherautóval behajtani tilos, kivéve engedéllyel közlekedési táblák 
kerültek kihelyezésre. Kitől kell megkérni az engedélyt. Valamint még ezzel 
kapcsolatban kérdezné, hogy a tábla hatálya sokféle járműre kiterjed, milyen 
esetekben kell engedélyt kérni, miért ezek a fajta táblák került elhelyezésre. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az engedélyt mindig a közút kezelőjétől kell megkérni. Jelen esetben az önkormányzat 
a közútkezelő, így az átruházott hatáskör alapján, a polgármestertől kell engedélyt 
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kérni. Néhány helyen még módosulhat a behajtási tilalom, kivéve célforgalomra. A 
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
határozza meg a járművek forgalmára vonatkozóan, a tilalmi jelzőtáblákra vonatkozó 
szabályokat és kivételeket is. A jogosítvánnyal rendelkezőnek ezt tudniuk kell. 
Korábban a 3,5 t-s korlátozások voltak kihelyezve, a jelenlegi kiegészítő nélküli táblák 
is szinte ugyanezt a korlátozást tartalmazzák, viszont, talán így szembetűnőbb a tiltás. 
A cél egyértelműen a nem régiben felújított belterületi utak megóvása, ami a község 
állampolgárainak az érdeke. Az engedély kiadása egyszerű módon lesz intézhető. 
 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 52 
perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a 
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem 
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése 
alapján írtam alá.  
 

 
 
 

Fiskál János      dr. Dancs Judit  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

 
dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető, jegyzői főtanácsadó 


