
 
 
 
 
 

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében az Arló 
Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 2013. július 16-án 

megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Varró Lajos 
Balázsné Király Rita 
Bíró Ferenc  
dr. Springer József 
Vámos Andrásné 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő  
képviselő 

 

Távollévő önkormányzati képviselők: 
Balogh Edina képviselő 
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye: 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Méhész Dezső                       
Nagyné Simon Katalin   
Lukán Istvánné 
Csipkés Vilmos    
Fógel Orsolya  
Janiczak Dávid   
    
Tengely Katalin   
Solymosi Katalin 

jegyző   
intézményvezető 
intézményvezető 
intézményvezető 
Roma Nemzetiségi Önk. elnöke 
FTVA képviselője 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
ügyvezetője 
Tájház és Könyvtár vezetője 
jegyzőkönyvvezető 
 

Jelen van 
Nem jelent meg 
Jelen van 
Nem jelent meg 
Jelen van 
Nem jelent meg 
 
Jelen van 
Nem jelent meg 
Jelen van 

 
Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, Balogh Edina képviselő beteg, műtét miatt nem tud részt 
venni az ülésen. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. A javaslatot a 6 jelenlévő 
képviselő egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el: 
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1./ Központi Orvosi Ügyelet Társulási Megállapodás 
módosítása 

2./ Szociális rendelet módosítása, élelmiszer 
nyersanyagnorma emelés, nyári gyerekétkeztetés 
egyedi árkalkulációja   

3./ Telekvásárlás 
4./ Egyebek 
5./ Közérdekű bejelentések  
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

Központi Orvosi Ügyelet  
Társulási Megállapodás módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Vámos Istvánné dr.: A borsodnádasdi háziorvosi ügyelet megállapodásának 
módosítását vissza kellett hozni, mert Borsodszentgyörgy és Járdánháza 
közös hivatalának jegyzője észrevételt tett az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Két pont módosul a megállapodásban. A szabályozás szerint nem 
automatikusan a polgármester képviseli az önkormányzatot, hanem a testület 
által delegált személy. A következő észrevétel a minősített többség 
megállapításával kapcsolatban érkezett. Annyi tag szavazata szükséges hozzá, 
amennyi eléri a tagok számának több mint a felét, vagy a lakosság számának 
több mint felét. A társulás tagjai közül elnököt választ, ez nem volt benne a 
megállapodásban, javasolják betenni. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A megállapodás részletesebb kell, hogy legyen 
10 000 fő lakosságszám felett. Előzetesen nem volt ismert ez a szám, most 
kiderült, 10 000 fő fölötti a társulás. 
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Bíró Ferenc: Szerintünk ezek nem hátrányos dolgok, javasoljuk a módosítást. 
Javaslom, hogy önkormányzatunkat a polgármester képviselje a társulásban.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a javaslat szerint az előterjesztés elfogadását. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

135/2013. (VII. 16.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Háziorvosi ügyeleti önkormányzati társulás megállapodásának 
módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi 
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosításával a melléklet szerinti tartalommal egyetért.  
A Társulási Tanácsban való képviseletre Arló Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármestert delegálja. 
 

Határid ő: 2013. július 17. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

Szociális rendelet módosítása, élelmiszer 
nyersanyagnorma emelés, nyári gyerekétkeztetés egyedi 

árkalkulációja   

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A rendeletmódosításhoz szükséges a 
nyersanyagnorma emelés is, valamint a nyári gyerekétkeztetés normáját is 
meg szokta a testület ilyenkor határozni. 
 
Bíró Ferenc: A számítás korrekt, javaslom az előterjesztés elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem először a szavazást a rendelet módosítására. 
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A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

13/2013. (VII. 17.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról,  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó  

szociális és gyermekjóléti ellátások  
intézményi térítési díjáról szóló  

6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában, a 26. §-ában, 
a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) 
bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § 
(1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. §  
 

A szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 
díjáról szóló 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott 
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gyermekjóléti alapellátásokat az alábbi intézményei útján biztosítja: 
 
a) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: ASZAK) 
b) Arlói Széchenyi István Általános Iskola 
c) Arlói Tengerszem Óvoda” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése és az azt megelőző alcím helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
5. § (1) Az aktív korúak ellátása keretében foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultság egyéb jogosultsági feltétele a rendezett 
lakókörnyezet folyamatos biztosítása." 
 
(2) A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult a közfoglalkoztatás 
megszűnését követően 8 napon belül köteles benyújtani az állami 
foglalkoztatási szerv igazolását a Polgármesteri Hivatalba.” 
 
 

3. § 
 

A Rendelet 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) Az önkormányzat az Arlói Széchenyi István Általános Iskola nappali 
tagozatos tanulói és az Arlói Tengerszem Óvoda óvodásai részére a 
napközbeni ellátásnál azoknak a kérelmezőknek, akik 100%-os személyi 
térítési díj fizetésére kötelezettek, a személyi térítési díjból 50% kedvezményt 
biztosít, ahol az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor 
legkisebb összegének az ötszörösét nem haladja meg.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi 
térítési díjakat a Gyvt. 151. §. (3) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
  Általános iskolai menza   220,- Ft/ebéd 
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  Óvodai étkeztetés     327,- Ft/nap 
   - tízórai      75,- Ft/nap 
   - ebéd     177,- Ft/nap 
   - uzsonna      75,- Ft/nap. 
 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet  
a) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. július 18-án lép hatályba, 
b) 2013. szeptember 2-án hatályát veszti. 

(2) E rendelet 4. §-a 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(3) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (1) bekezdés ba) pontja. 
 
 
   Vámos Istvánné dr.                                                  Klisóczkiné Papp Andrea                      
        polgármester                                                                             jegyző 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a nyersanyagnorma emelésére az 
előterjesztés szerint. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

136/2013. (VII. 16.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  Élelmiszer nyersanyagnorma emelése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az élelmiszer 
nyersanyagnormát megemeli és 2013. szeptember 1-jétől a következő 
nyersanyag normák kerülnek megállapításra: 
          (Forintban) 

Megnevezés 2013. szeptember 1-
jétől a norma 

Óvodás 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

327 
75 

177 
75 

Iskolai menza 220 
Felnőtt étkező 235 
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Konyha, ASZAK 
dolgozói 

- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

 
389 
67 

235 
87 

 
Külső vendég étkeztetése esetén a térítési díjat 650 Ft-ban határozza meg. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a nyári gyerekétkeztetés egyedi 
árkalkulációjára az előterjesztés szerint. 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

137/2013. (VII. 16.) sz. határozat: 
 
 
Tárgy:  A Napsugár Konyha-Étteremben alkalmazandó egyedi árkalkuláció 
meghatározása a nyári gyermekétkeztetéshez 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi nyári 
gyermekétkeztetés idejére az eltérő korosztályt képviselő gyermekek 
étkeztetésére a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét nettó 181,- 
Ft/adagban, a rezsit 165,- Ft/adagban határozza meg. 
 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Nagyné Simon Katalin intézményvezető 
              Füller Tiborné konyha-vezető 
 
 

3. Napirendi pont: 
 

Telekvásárlás 
 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: A kézműves ház létesítése a LEADER programon belül 
megvalósulhat. A Mátyás király úton lévő üres területre szeretnénk építeni. Az 
önkormányzatnak is van itt saját területe, és 3 tulajdonosnak szintén van 
területrésze. Az egyik tulajdonos már elhalálozott, még nem ismertek az 
örökösök. A két másik tulajdonos hajlandó eladni, 100 Ft/m2-es áron.  Az 
egyik terület 335 m2, a másik 561 m2, és 152 m2 önkormányzati tulajdon. 
Összesen 896 m2-t kell vásárolnunk, ami 89 600 Ft, plusz a telek összevonás 
költsége. Az a cél, hogy ezt a területet parkosítjuk. A LEADER-ben 20 MFt-ot 
lehet pályázni a kézműves ház megépítésére. Ebből nagyon szűkösen lehetne 
építeni. Olyan tervezőre van szükségünk, akinek a falusias házak tervezése a 
profilja. Az ott élő cigány családok házainak a falát a bódvalenkei mintára 
tervezem megfestetni. Csütörtökön megnézzük ezt a falut. A festést 
megpályáztatom, a legolcsóbbat bízzuk meg a munkával. Jelen pillanatban 
nincs megoldás arra, hogy az ott lakókat máshol helyezzük el. 
 
Csipkés Vilmos: Miért nem dózeroljuk le a házakat? 
 
Vámos Istvánné dr.: Hová költöztessük az ott lakókat? Kérem, hogy aki 
egyetért az ingatlanrészek 100 Ft/m² áron történő megvásárlásával, 
szíveskedjék szavazni.   
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 
 

138/2013. (VII. 16.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Telekvásárlás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az arlói 1226 hrsz-ú, 
beépítetlen terület művelési ágú, 561 m2 területű, és a 1227 hrsz-ú 335 m2 
területű ingatlant 100 Ft/m2 áron megvásárolja. 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt az adás-vételi szerződések és az ezzel 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
               Klisóczkiné Papp Andrea jegyző  
 
 
 
 



 9 

 

4. Napirendi pont: 
 

Egyebek 
 

1. Szennyvíz beruházás 
 

Vámos Istvánné dr.: A szennyvíz pályázat tervei elkészültek. Azokat 
megnézte a Borsodvíz Zrt. képviseletében Bíró Ferenc képviselő társunk. 
Nem látom hosszú távon, hogy a Borsodvíz képes lesz a rendszert 
üzemeltetni. Ezért időpontot kértem az ÉRV igazgatójától. Amennyiben az 
ajánlatuk jobb, velük fogunk szerződést kötni az üzemeltetésre. Ebben majd 
az önkormányzat részére fizetendő üzemeltetési díjat szeretnék érvényesíteni. 
 
Bíró Ferenc: Azóta változtak a dolgok. Az ivóvíz hálózattal kapcsolatban is 
tárgyalni kell az ÉRV-vel. Megjelent egy jogszabály, az abban foglalt 
feltételeknek a Borsodvíz Zrt. nem felel meg. 40 km távolságra kell lenni a 
központi üzemnek és a sziget üzemnek, ennek nem felelünk meg. A 
felhasználók száma sem megfelelő. Itt két érdek ütközik, a megyei érdek és az 
országos érdek. A Zemplén Vízmű Kft. és a Borsodvíz között elindult a 
tárgyalás. Ha meg tudnak egyezni, akkor megmarad a Borsodvíz és átkerül a 
feladat az állami céghez. Az önkormányzat a szennyvíz üzemeltetési jogért 
pénzt kapna, ezért előtte kell tárgyalni velük. Az ózdi önkormányzat már 
meghozta ezt a döntést.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kértem, hogy nézzék meg szakmai szempontból a 
terveket. Pénteken jönnek hozzám, egyben az üzemeltetésre is hoznak 
ajánlatot. 
 
 

2. Közterület használati rendelet 
 
Vámos Istvánné dr.: Hamarosan szükség lesz a közterület használati rendelet 
módosítására. Megjelent egy jogszabály, ami a filmforgatás közterületen 
történő szabályozását írja elő.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ötletet, javaslatot kérek. A rendeletünkben a 
közterület használat szabályozva van, a feltételeit is szabályozni kell. A 
filmforgatás céljára történő közterület használat során adható mentességeket, 
a közterületek körét. Július közepéig módosítani kellene a rendeletet, de nem 
volt időnk rendkívüli ülésre elkészíteni. Az augusztusi ülésen fogjuk 
tárgyalni. A köztisztasági és a folyékony hulladékos rendeletünkhöz is hozzá 
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kell nyúlni. 
 
 

3. Rezsi csökkentés vízdíjból 
 

Bíró Ferenc: A folyékony hulladék kifejezés helyett „tengelyen szállított 
szennyvíz” a megfelelő. A rezsicsökkentés is komoly gondokat okoz a 
Borsodvíz-nek. Nálunk az arlói vízmű volt a közszolgáltató. A közkutas 
vízfelhasználás miatt állásfoglalást kértünk. Azt a választ kaptuk, hogy nem 
lehet érvényesíteni, mert az önkormányzatnak számlázza le a díjat, nem 
közvetlenül lakossági befizetés.  
 

4. OHG szerződés 
 

Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen 
tudomásul vettük, hogy felmondta az OHG a hulladékszállítási szerződést. A 
legutóbbi társulási ülés botrányba fulladt. A kazincbarcikai polgármester egy 
olyan előterjesztést hozott, amit nem tudtunk elfogadni. Augusztus 8-ára új 
ülést hívnak össze. 
 
 

5. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külső tagja 
 
Vámos Istvánné dr.: Koós István sajnálatos halála miatt a bizottság külsős 
tagját pótolni szükséges. A következő ülésre kérek személyi javaslatot. 
 
 

6. dr. Retek Edit végrehajtási ügye 
 
Vámos Istvánné dr.: Dr. Retek Edit ügyében a végrehajtás megindítását 
kértük a jogi képviselőnktől.  
A Doktornő jelenleg Mosonszombaton dolgozik. Felajánlotta, hogy október 
1-jétől a bíróság által kiszabott összeget részletekben tudná fizetni, 100 eFt-os 
havi részletekben. Adjunk neki részletfizetési kedvezményt? Milyen 
feltételekkel? 
 
Bíró Ferenc: Egy összegben biztos nem fogja tudni fizetni. Javaslom 
kamatokkal együtt kiszámolni. A megállapodásban szerepeljen, hogy egy 
elmaradás esetén az összes esedékessé válik. 
 
Vámos Istvánné dr.: Erre a javaslatra kérem a szavazást. 
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A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

139/2013. (VII. 16.) sz. határozat: 
 
Tárgy:  dr. Retek Edit ügyében végrehajtás pénz visszafizetésre 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Retek Edit kérelmére 
a Bíróság által megállapított 1.220.730 Ft-nak a visszafizetését 2013. október 
hónaptól havi 100 000 Ft-os részletekben engedélyezi. A visszafizetés a 
mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben történhet. 
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

7. Ügyvezető munkaszerződése 
 
Janiczak Dávid: Szilvásváradon megpályáztam egy állást, és megnyertem. 
Polgármester asszonnyal egyeztettem, szezon közben nem szeretnék elmenni. 
Részmunkaidőben továbbra is elvégezném a feladatomat megbízási díj 
ellenében.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mikortól szeretnéd a munkaviszonyod megszüntetését? 
 
Janiczak Dávid: Holnapi naptól, július 17-től. Havi 50 eFt-os nettóra tettem 
javaslatot. 
 
Bíró Ferenc: A tulajdonos bízza meg, a Kft. fizet.  
 
Balázsné Király Rita: A leendő munkáltatód hogyan áll ehhez? 
 
Janiczak Dávid: Egyetértenek ezzel, támogatnak benne. 
 
Balázsné Király Rita: Ellentmondasz magadnak, mikor ide jöttél „Szilvás 
ellenes” voltál.  
 
Janiczak Dávid: Szívügyemnek tartottam az arlói tavat, de most meg van 
pályáztatva az állásom. Nem engedhetem meg magamnak, hogy állás nélkül 
maradjak. 
 
Varró Lajos:  Nagyon sajnálom, mert úgy terveztük, hogy sokáig fogsz itt 
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dolgozni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Javaslom Janiczak Dávid munkaviszonyának 
megszüntetését és az ügyvezetői feladatra 2013. szeptember 30. napjáig a 
nettó 50 e Ft-os havi megbízási díj mellett (bruttó 71 500 Ft) a megbízási 
szerződés megkötését.    
 
 
A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

140/2013. (VII. 16.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Ügyvezető munkaszerződése, megbízási díja 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Janiczak Dávid 
ügyvezető munkaszerződését 2013. július 17. nappal kérésére megszünteti.  
2013. július 18. napjától 2013. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra 
megbízási szerződést köt vele az ügyvezetői feladatok ellátására, melyért 
bruttó 71.500 Ft megbízási díjban részesíti. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

5. Napirendi pont: 
Közérdekű bejelentések 

 
Bíró Ferenc: Egyházközségi megbeszélés volt. Az a kérés, hogy az augusztus 
20-i ünnepség a templomkertben legyen megtartva. A meghívókban legyen 
benne a mise is. 
 
Janiczak Dávid: Az önkormányzati lakásnál, a tónál a beton kerítés 
elbontásra került, javaslom visszaépíteni. Az ott lévők nem fizetnek a strandra 
belépőt, de ott tartózkodnak. Gépkocsival is bejönnek, azért sem fizetnek. 
 
Bíró Ferenc: A gépkocsi használatért külön kell fizetni nekik, belépőt 
mindenkinek venni kell. Javaslom a kerítés megépítését. 
 
Csipkés Vilmos: A Dózsa úton a járda és a lefolyó el van hanyagolva, a 
lefolyók ügyében összevesztek az ott lakók. Miért nem csináltatja meg az 
önkormányzat? 
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Vámos Istvánné dr.: A csapadékvíz elvezetéséről mindenki köteles 
gondoskodni a saját ingatlanáról. 
  
Varró Lajos:  A ravatalozó tetejének az átépítése elkezdődött már? A 
határidőből nehogy kifussunk.  
 
Vámos Istvánné dr.: A közcélú vezetőket összehívom hétfőn 8 órára egy 
megbeszélésre és egyeztetni fogom a munka kezdését. 
 
Varró Lajos:  Értesíteni kellene a lakosságot, hogy szombaton és vasárnap ne 
nyírjon senki füvet, ne végezzen ilyen tevékenységet, ne legyen zaj. Javaslom 
ezt minden háztartásba eljuttatni. 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea 
polgármester                                                                                            jegyző 
 
 
Solymosi Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


