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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/6/13/2015. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
november 25-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
üléséről. 

 
Az ülés helye: Eplény, Közösségi Ház  
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József és 
   Majer Ferenc képviselők 
    
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából  

  Lőczi Árpád csoportvezető 
 
       

Igazoltan távol maradt: 
   Bogár Tamás képviselő 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit, különösen a lakosság köréből megjelent 
állampolgárt. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő 
van jelen. Bogár Tamás képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan van távol. 
Az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű egy határozat 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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2015. ( XI. 25.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2015. (X. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően. 
 
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 
74/2015. (XI. 25.) határozata 

 
a 2015. november 25-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 

NAPIRENDEK: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 
szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplényi 
Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési 
díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 
rendelete módosítása    
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda vezetőjének az intézmény tevékenységéről szóló átfogó 
beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről    
Előadó: Klausz Éva óvodavezető 

    Fiskál János polgármester 
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5. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása    
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése    
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

7. Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 2016. évi költségvetési koncepciójáról, a 2015. évi várható teljesítési 
adatok tükrében     
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

8. A Nordica Skiarenával kötött albérleti szerződés felülvizsgálata (zárt 
ülés)    
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

9. Egyebek 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a rendelet 1. melléklete kerül 
módosításra. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2015. (XI. 26.) rendelete 

 
a közterületek használatáról szóló  12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
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(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztés tartalmazza az új rendelet alkotásának indokait, melynek elsődleges 
indoka a praeambulum módosítása. 
 
Mivel a képviselők részéről észrevétel, javaslat nem érkezett szavazásra teszi fel a 
rendelettervezetet. 
 
Dr. Rigó Barnabás zirci választópolgár: 
 
Szeretnék hozzászólni és kérdezni is. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez képviselő-testületi ülés nem közmeghallgatás vagy lakossági fórum, az SZMSZ 
szerint a lakosság köréből csak a tanácskozási joggal résztvevőknek van lehetősége 
hozzászólni, illetve a hallgatóság köréből az előterjesztőhöz kérdést az intézhet, 
vagy a vitában az a személy szólhat egy alkalommal, akinek ezt a lehetőséget a 
polgármester javaslatára a képviselő-testület megszavazza. 
A rendelettervezetet pedig már szavazásra feltettem. 
  
További kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 
rendeletet: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (XI. 26.) rendelete 
 

a helyi adókról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplényi 

Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési 
díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 
rendelete módosítása   
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester: 
 
A módosítás az 1. mellékletet, azaz a térítési díjakat érinti. A díj összességében nem 
változik, csak a tízórai, uzsonna és az ebéd aránya. Jelenleg két gyermek van, akik 
térítési díjat fizetnek. Rövid időn belül már csak egy gyermek lesz, mivel a másiknak 
megszületik a harmadik kistestvére, és így nem kell nekik sem térítési díjat fizetniük.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-
testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletet: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015. (XI. 26.) rendelete 
 

az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési 
térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
4) Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda vezetőjének az intézmény tevékenységéről szóló átfogó 
beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről    
Előadó: Klausz Éva óvodavezető 

    Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az óvodavezetővel ez közös beszámoló, de az óvodavezető nem tud az ülésen részt 
venni, mivel el kellett utaznia. Amennyiben olyan kérdés lenne, amire nem tudok 
válaszolni, azt jelzem neki és pótoljuk a választ. 
 
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban 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 
75/2015. (XI. 25.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 

a 2014/2015-ös nevelési évről készített átfogó beszámolójáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének az 
intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolója a 2014/15-ös 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 tevékenységről készített átfogó 
beszámolóját, a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 

 
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2014/2015-ös 

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. pontban: 2015. november 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
5. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása    
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, itt több határozatot is kell hozni, 
összesen 3 darabot. Részletesen kifejtésre kerültek a módosítási indokok. A hétfői 
társulási ülésen a társulási tanács elfogadta a módosításokat. 
 
Először az A) határozati javaslatról szavazzunk, mely a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és gyermekjóléti központi feladatok 
ellátásáról szól. 
 
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
76/2015. (XI. 25.) határozata 

 
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és 

gyermekjóléti központi feladatok ellátásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és gyermekjóléti 
központi feladatok ellátási módjáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és 
gyermekjóléti központi feladatok ellátását a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési 
szerv keretei között kívánja biztosítani.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről 

tájékoztassa a Társulási Tanácsot, valamint a munkaszervezeti feladatokat 
ellátó hivatal jegyzőjét.  

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2015. november 30.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna  
     irodavezető 
     Angyal Éva irodavezető 
 
Fiskál János polgármester 
 
Most a B) határozati javaslatról kell szavaznunk, mely a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról szól. 
 
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban 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  
77/2015. (XI. 25.) határozata 

 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a testület döntéséről. 
 
Felelős:  2. pont tekintetében Fiskál János polgármester, 
                   3. pont tekintetében dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Határidő:  2. pontot érintően: 2015. december 5. 
                   3. pontot érintően: azonnal 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
Fiskál János polgármester 
 
Most a C) határozati javaslatról kell szavaznunk, mely a Családsegítő Szolgálat, 
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának 
módosításához történő hozzájárulásról szól. 
 
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban 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  
78/2015. (XI. 25.) határozata 

 
a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti 

Otthona alapító okiratának módosításához történő hozzájárulásról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona 
alapító okiratának módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának 2016. 
január 1-i hatállyal történő módosításához a költségvetési szerv közfeladatát 
érintően – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben meghatározottak szerint – hozzájárul. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a testület döntéséről. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
6. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 

 
Semmilyen változás nincs, meg kell erősíteni a Gyulaffy László Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola 2016/2017. tanévre vonatkozó felvételi körzetével 
való egyetértést. 
 
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban 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 
79/2015. (XI. 25.) 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 hozza: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt 
biztosító Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2016/2017. tanévre vonatkozó felvételi körzetével egyetért.  

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

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

 
3. Felkéri az polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 

Veszprém Megyei Kormányhivatalt.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
  
 
7. A) Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő- 

testületének a 2016. évi költségvetési koncepciójáról, a 2015. évi 
várható teljesítési adatok tükrében     
Előadó: Fiskál János polgármester 

 B) Döntés a polgármester jutalmazásáról 
 Előadó: Czigler Zoltán alpolgármester 
 
A) rész: 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztés A) és B) részből áll. Az A) rész egy tájékoztatót tartalmaz az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról a 2015. évi várható teljesítési 
adatok tükrében. 
A B) rész az alpolgármester előterjesztésében a polgármester jutalmazásáról szól. 
 
Az új jogszabály szerint a koncepció nem kötelezően tárgyalandó téma. Figyeljük az 
önkormányzatok várható központi bevételeit, ami már segítséget nyújthat a 
költségvetés tervezéséhez. A mérlegegyensúlyt nem kell keresni egy koncepciónál. 
Az áthúzódó kiadások, és azok a folyamatban lévő pályázatok, amelyeknek nem 
ismerjük az eredményét még nem szerepelnek a koncepcióban. Csak az került bele, 
amit már biztosan tudunk. 
Mivel az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel és hozzászólás nem hangzott el a 
napirend A) pontja tárgyalását lezárom. Tájékoztatóról van szó, ezért erről szavazni 
nem kell. Átadom a szót az alpolgármester úrnak. 
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B) rész: 
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Az írásos anyag ezen részét is mindenki megkapta. Megköszönném a polgármester 
úrnak az áldozatkész munkáját, amit kompenzálni kell. Javasolom a költségvetésbe 
betervezett jutalmazási keretösszeget megszavazni az előterjesztésben leírt indokok 
alapján. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Érintett vagyok, ezért tartózkodással fogok szavazni. 
 
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2015. (XI. 25.) határozata 

 
a polgármester jutalmazásáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása és döntés a polgármester jutalmazásáról” szóló 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben 
betervezett jutalmazási keretből, 945 000,- Ft, azaz Kilencszáznegyvenötezer 
forint összegű jutalomban részesíti a polgármestert a 2015. évi feladatok és a 
költségvetés sikeres végrehajtásáért, az önkormányzat és intézménye 
pályázatainak teljes körű, személyes menedzseléséért,  továbbá a helyi civil 
szervezeteknek pályázatok elkészítésében, kifizetési kérelmeinek 
összeállításában és azok sikeres lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában való 
személyes közreműködéséért, valamint a közfoglalkoztatással, a nyári 
diákmunkával és a közérdekű önkéntes tevékenységet végző diákokkal 
kapcsolatos plusz feladatok ellátásáért, a fentiekből fakadó többletteljesítmény 
elismeréseként. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kifizetésekkel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
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Határidő: 2. pontban: 2015. december 4. 

 

Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 

 
8. Egyebek 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az egyebek között tájékoztatnám a képviselő-testületet arról, hogy a könyvtárral 
kapcsolatos pályázatunk sikeres volt, a mai napon postáztuk az aláírt támogatási 
szerződést. Még ebben az évben a könyvtárfejlesztést várhatóan meg tudjuk 
valósítani. 
 
Együttműködtünk  a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával és több 
településsel az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054 pályázatban, egy járási 
esélyegyenlőségi program elkészítésében, mely a nők és a fogyatékkal élők 
támogatására vonatkozott. Ez a program sikeresen lezárult, az együttműködési 
megállapodást megkötöttük. Elkészült a járási esélyegyenlőségi terv, melyet 
megküldök a képviselő-testületnek, és a honlapon is közzétesszük. Ebben 
Eplénnyel kapcsolatos adatok is szerepelnek. 
 
Dr. Rigó Barnabás zirci választópolgár: 
 
Szeretnék a napirendek után hozzászólni. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A képviselő-testületi ülésen erre nincs lehetőség, a lakossági fórum, a 
közmeghallgatás lett volna erre a legalkalmasabb, illetve esetleg, ha a szándékát 
előzetesen jelzi a téma megjelölésével. 
 
Dr. Rigó Barnabás zirci választópolgár: 
   
Szerettem volna hozzászólni, de erre sajnos nem volt lehetőségem. Köszönöm, 
hogy itt lehettem, betekinthettem a munkájukba és meghallgathattam önöket, 
sajnos önök viszont nem voltak a véleményemre kíváncsiak. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Holnap fogadónapom lesz, ott nagyon szívesen állok a rendelkezésére és 
tájékoztatást is tudok adni. 
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így a nyilvános ülést 17:45 órakor 
bezárom. 
 

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. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 
 

Lőczi Árpád 
csoportvezető 


