
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  június  24-én
16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester,
Simon László képviselő
Eitner József képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő
Török Péter alpolgármester

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő.

A meghívottakból jelen van: Dr.Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos,
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető, Slemmer József.

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő és a polgármester jelen
van. Török Péter alpolgármester úr jelezte, hogy késni fog. Az ülést megnyitja.

Napirend előtt:
Lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról,  a  két  ülés  között  történt
eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének beszámolója a két ülés
közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Kondor Géza polgármester:  az anyagot mindenki megkapta.  Szóbeli  kiegészítése:  Május
30-án benyújtásra került a várossá nyilvánítási dokumentáció a Kormányhivatalba. Azóta ezt
az anyagot  az illetékes  minisztériumba továbbították.  Várják a  kedvező elbírálást.  A nyár
folyamán  a  döntés  megszületik  vagy  így,  vagy  úgy.  A  polgárőrség  megalakításával
kapcsolatban két ülés lezajlott ezzel kapcsolatban, egy vezetőségi majd következő napon egy
tagtoborzó ülés volt, ahol több mint 20 tag aláírta a belépési nyilatkozatot. Remélhetőleg a
Balaton-átúszás már az új tagok aktív részvételével fog lezajlani. Kék Hullám zászlót adott a
Balatoni  Szövetség  az  önkormányzat  mindkét  strandjának.  Kiemelték  az  északi  parton  a
Szigeti strandot. Ezen a strandon történt az idei évben a legnagyobb átalakítás. Megköszöni a
vállalkozóknak, a dolgozóknak a munkáját. Elmondja, a közlekedési hatóság szemlét tartott a
Császtai  strand  keleti  végében  lévő  forgós  vasúti  átjáróval  kapcsolatban,  ahol  a  vasút
kezdeményezte ennek az átjárónak a megszüntetését a szakhatóságnál. A képviselő-testület
határozatban  kérte,  hogy  ettől  a  döntésétől  a  MÁV  álljon  el,  nem  támogatja  az  átjáró
megszüntetését. A MÁV nem állt el ettől a szándékától, a jelenlévő közlekedési hatóság 30
napot  adott  az  önkormányzatnak,  hogy egyezségre  jussanak  az  átjáróval  kapcsolatban.  A
testület kifejtette olyan irányú szándékát is, amennyiben pénz kérdése, hogy egy szabványos
jellegű átjáróra újítsák fel és az anyagi hozzájárulást igényel,  a számok ismeretében,  akár
még erre is hajlandó lenne az önkormányzat. A MÁV a szakhatóság felé jelezte, hogy nincs
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gyalogos átjáró a 71-es és az érintett ponton, ha lenne annak megvilágítás nem biztos, hogy
megfelel a szabványoknak. A MÁV inkább megszüntetné,  az önkormányzat  ezt nem tudja
elfogadni,  minden  eszközzel  azon  vannak,  hogy  ezt  megakadályozzák.  Július  1-re
háromoldalú egyeztetést hívtak össze ezzel kapcsolatban. 
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  átruházott
hatáskörben a bizottság június 18-i ülésén az alábbi határozatok hozta.  Átmeneti segélyre két
fő nyújtott be kérelmet 1 fő részére 10.000 Ft, 1 fő részére 45.000 Ft került megállapításra.
Temetési  segély  1  fő  részére  45.000  Ft  összegben  került  megállapításra.  Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben jogosult gyermekek részére nyári gyermekétkeztetésre 8 fő
részére került átvállalásra az étkezési térítési díj rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról
szóló jelentéssel a kiegészítésekkel együtt, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülte 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

78/2013. (VI.24.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel
együtt elfogadja.

Kondor Géza polgármester:  előterjeszti  a képviselő-testületi  ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d

1.) Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés.
     Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető
2.) A közterület elnevezése, átnevezése és a házszámozás rendjéről szóló rendelet 
     megalkotása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
     fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4.) Révfülöp Káli u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú apartmanok 2013. évi 
     bérbeadása a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata részére.
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     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
5.) Révfülöp Szigeti strandon kertmozi üzemeltetésére benyújtott pályázat elbírálása. 
     (szóbeli előterjesztés)
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
6.) Beiskolázási támogatás feltételrendszerének meghatározása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Zárt ülés:
7.) A „Díszpolgári Cím”, valamint a „Villa Filip Érdemrend adományozásának
     elbírálása a  hatályos rendelet alapján.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8.) Révfülöp Általános Iskola intézményvezető kinevezésének véleményezése.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

(Török Péter alpolgármester úr megérkezett az ülésre a képviselő-testületi tagok száma: 5 fő)

1.) Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  megkérdezi az óvodavezetőt kívánja-e szóban kiegészíteni az
írásos előterjesztést?
Vókóné  Bognár  Ibolya óvodavezető:  elmondja,  az  Oktatási  Bizottság  ülésén  részletesen
megbeszélték, hogy a 2012-2013-as nevelési évben milyen tevékenység zajlott az óvodában.
A személyi,  tárgyi  feltételeket  is  részletesen megbeszélték.  Az előterjesztésben részletesen
leírta a végzett munkát. Megköszöni az óvoda dogozóinak egész éves lelkiismeretes munkáját
és nem utolsó sorban a civil szervezeteknek, a kedves szülőknek, a révfülöpi lakosoknak, az
önkormányzatnak,  mindazoknak,  akik  támogatták  az  óvodát  mind  anyagilag,  mind
programokkal, kisebb ajándékokkal.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  elnöke:  elmondja,  alapos,  jó
beszámolót  készített  a  vezető  óvónő,  amely  részletesen  bemutatja  az  óvoda  elmúlt  évi
munkáját. A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy emelkedik a gyermeklétszám, jelenleg
42 óvodás van, abból  25 helybeli.  Az előterjesztő szólt  a tárgyi  feltételekről  is az ülésen,
amely között van olyan, amit tudnak teljesíteni, van olyan, amit nehezen tudnak saját erőből
teljesíteni.  Jelenleg  nem  tudják  megoldani  az  önálló  tornaszoba  kialakítását.  Tárgyi
feltételeknél ami az önkormányzat  anyagi erejét illeti,  mindenképpen biztosítják. Az udvar
bővítés  folyamatban  van.  Mindent  meg  kell  tenni  annak  érdekében,  hogy  az  óvoda
zavartalanul  működjön,  az  óvodai  nevelőmunkát  semmi  ne  befolyásolja  hátrányosan.  A
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Szabó Sándor Pál képviselő: a hiánylistán szereplő óvoda udvar bővítése a folyamatban lévő
ügyek között van. Igyekeznek ezen a listán hiányként szereplő dolgok megoldásában mielőbb
segítséget adni.
Kondor Géza polgármester:  elmondja,  az óvodával kapcsolatban beadott  pályázatot  még
nem bírálták el. Amennyiben nem nyernének ezen a pályázaton, abban az esetben is az óvoda
nyílászáró és karbantartási munkáit elvégzik.
Szavazásra bocsátja, aki elfogadja az előterjesztést kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2013. (VI.24.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja  az „Óvodai
nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés”-ről szóló előterjesztést.

2.) A közterület elnevezése, átnevezése és a házszámozás rendjéről szóló rendelet 
megalkotása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr.Szabó Tímea jegyző: elmondja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  törvény
alapján  felhatalmazást  kaptak  arra,  hogy  a  közterületek  elnevezéséről,  átnevezéséről,
valamint  a házszámozás rendjéről rendeletet alkossanak. 
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: elmondja,
a  bizottság  megtárgyalta  a  napirendet  és  3  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a
rendelettervezetet.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, mivel nincs a
településen  olyan  személyről  elnevezett  utca,  közterület,  aki  a  XX. századi  önkényuralmi
politikai rendszer meghatározó alakja volt,  ezért a rendelettervezetet a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadja a rendelettervezetet kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a 

15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletet
„A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről.”

 
3.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
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fizetendő díjak mértékéről  szóló önkormányzati rendelet  módosítása. (Írásos anyag a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: az írásos előterjesztést megkapták a képviselők. Felkéri jegyző
asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja,  a rendeletmódosítás  lényege,   hogy ezeket  a  térítési
díjakat  a  házasulók  az  önkormányzatok  számlái  javára  fizetik  meg,  ugyanakkor  ezért  a
tevékenységért  az  anyakönyvvezetőt  megillető  díjazást  viszont  a  közös  hivatalnak,  mint
munkáltató  szervnek  kell  megfizetnie.  Ez  a  rendelet  az  önkormányzat  és  a  közös  hivatal
közötti elszámolási szabályokat rendezi.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simon  László  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  alelnöke:  a
bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  rendelettervezetet,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a

16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletet
„Az  egyes  anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól,  valamint  az
azokért  fizetendő  díjak  mértékéről  szóló  12/2011.  (IX.27.)  önkormányzati
rendelet módosításáról.”

4.) Révfülöp Káli u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú apartmanok 2013. évi 
bérbeadása  a  Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálata  részére. (Írásos  anyag  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az IKSZT épület emeleti részében a tavalyi évben 3
apartmant  felújítottak,  bebútoroztak  és  a  tavalyi  évben  is  a  zánkai  vízimentők
szakszolgálatának  strandokon  dolgozó dolgozói  bérelték  egész  nyárra.  Ebben  az  évben is
megkeresés érkezett.  Az együttműködés nagyon sikeres volt. Kérelmükben kérték, hogy az
idei  esztendőben  is  bocsássuk  rendelkezésükre  ezeket  az  apartmanokat.  Kéri  a  bizottság
véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: elmondja,
a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A kért 3 db apartmant június 15-től augusztus 31-ig
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szeretnék bérbe venni 900.000 Ft + áfa bérleti díjért. A bizottság 3 igen szavazattal javasolja a
3 db apartman bérbeadását a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat Egyesület részére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért azzal, hogy az ismertetett feltételekkel a szerződést
megkössék  a  Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálat  Egyesületével,  kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2013. (VI.24.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy
Révfülöp Káli u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület tetőterében lévő
3 db. apartman 2013. június 15.- 2013. augusztus 31.-i időpontok között 900 000
Ft  +  áfa  bérleti  díj  ellenében  a  Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálat
Egyesület részére bérbeadásra kerüljön.

A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  a bérbeadással  kapcsolatos
szerződés megkötésére.

Felelős:      Kondor Géza polgármester
Határidő:  2013. június 30.

5.)  Révfülöp Szigeti  strandon kertmozi  üzemeltetésére  benyújtott  pályázat  elbírálása.
(szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az előző testületi ülésen szóba került és részletesen
indokolták is, a jelenlegi üzemeltetőnek októberben lejár a szerződése. Tekintettel arra, hogy
egy országos szintű  technológiai  váltásra,  10 milliós  nagyságrendű  beruházással  új  típusú
gépek  beszerzésére  van  szükség.  Vállalkozó  kérte,  hogy  szerződését  július  1-i  hatállyal
szüntessük meg és írjuk ki a pályázatot az üzemeltetésre. A pályázat kiírásra került, melyre
egy  pályázat  érkezett  a  jelenleg  is  üzemeltető  vállalkozótól.  A  beérkezett  ajánlatot
megtárgyalta a gazdasági bizottság. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: elmondja,
a pályázatot megvitatta a bizottság. A beérkezett pályázatot a jelenlegi üzemeltető Pálffy Géza
adta  be.  A  bizottság  egyhangúlag  javasolja  Pálffy  Géza  vállalkozóval  a  kertmozi
üzemeltetésére a szerződés megkötését.

Kérdés, hozzászólás:
Török  Péter  alpolgármester:  kérdése,  nem  látta  a  pályázatot,  mi  az,  ami  átkerül  az
önkormányzat tulajdonába, a megvalósuló beruházások körébe mi tartozik? Örül, hogy a nyári

6



szezonban egy ilyen szolgáltatással tudnak előrukkolni. Ő egy elég küzdelmes dolognak látja
ezt a vállalkozó részéről, ebből a szempontból támogatja a pályázatot. 
Kondor  Géza  polgármester:  úgy  gondolja,  hogy  a  kertmozi  egy  kincs  és  tradíció
Révfülöpön és bíznak benne, hogy továbbra is lesz kertmozi. Ismerteti, hogy mit vállalt be a
vállalkozó.  A  megajánlott  bérleti  díj  nettó  200.000  Ft.  Vállalt  értéknövelő  beruházások,
nézőtér burkolása, vetítőgépház szélfogó bejáratának kialakítása, túlfeszültség elleni védelem
kiépítése, a kertmozi játékfilm vetítése kizárólag digitális technikával valósul meg. A pályázó
minden kötelezettségének eleget tett, becsatolta a szükséges dokumentumokat. 
Aki  egyetért  azzal.  hogy  a  határozati  javaslat  alapján,  a  benyújtott  ajánlat  szerint
felhatalmazzák a szerződés megkötésére, kézfelemeléssel szavazzanak.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

81/2013. (VI.24.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy
Pálffy  Géza  egyéni  vállalkozóval  a  Révfülöp  Szigeti  strandon  lévő  kertmozi
üzemeltetésével  kapcsolatos  szerződés  10  év  időtartamra,  évi  nettó  200.000 Ft
összegű bérleti díj ellenében megkötésre kerüljön.
A pályázó által elvégzendő, a pályázatban szereplő beruházások számlával igazolt
költsége a bérleti díjba kerül beszámításra a bérleti díj összegéig,  a fejlesztéssel
létrehozott létesítmény, az önkormányzat tulajdonába kerül.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert  a  kertmozi  üzemeltetésével
kapcsolatos szerződés megkötésére.

Felelős:     Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. június 30.

 
6.) Beiskolázási támogatás feltételrendszerének meghatározása.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  az
önkormányzat minden évben támogatja azokat a családokat, akik nehéz anyagi  helyzetben
vannak rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  címén.  Az általános  iskolás  tanulók részére
12.000 Ft-ot, a középiskolás tanulók részére 15.000 Ft-ot adott a tavalyi esztendőben is. 

Kérdés, hozzászólás:
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: kérdezi
elnök úrtól, mint pedagógustól ez a 12.000 Ft elég egyszeri támogatásnak?
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  tudni  kell  azt,  hogy
nagyon sok gyermek ingyen kapja a tankönyvet. Nyilván a 12.000 Ft nem elég a tornacipőre,
felszerelésre, mert ez jóval több. Nincs ellenvetése az összeg megemelése ellen. Ez a tavalyi
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összeg  volt.  Ha  úgy  gondolja  a  testület,  akkor  a  lehetőségeihez  mérten  megemelheti  az
összegeket. 
Kondor Géza polgármester: úgy gondolja, akik rászorultak vannak másfajta kompenzálási
lehetőségek is. Vannak korlátok, de nyilván ez az összeg nem sok.
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: módosító
javaslata,  az  általános  iskolás  gyermekek  részére  15.000  Ft-ot  javasol,  a  középiskolások
részére pedig 17.000 Ft-ot. Ez sem nagy összeg, de úgy gondolja, ha lehetőség van, akkor
inkább emeljék meg az összeget. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: elmondja, akkor legyenek
konzekvensek,  az  általános  iskolásoknak  emeltek  3000  Ft-ot,  egy  középiskolás  gyermek
beiskolázása többe kerül, akkor nekik is emeljenek 3000 Ft-ot és akkor legyen 15.000 Ft és
18.000 Ft. Így igazságos lenne az emelés. 
Simon  László  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Alelnöke:
visszavonja módosító javaslatát. Egyetért Eitner képviselő úr által elmondott javaslattal. 
Kondor Géza polgármester: képviselő urak írásban megkapták a határozati javaslatot. Az
összeg tekintetében,  aki  egyetért  a  módosító  javaslattal,  mely  alapján az  általános  iskolás
gyermekek  részére  15.000  Ft,  középiskolás  gyermekek  részére  18.000  Ft-ban  kerüljön
meghatározásra az összeg, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

82/2013. (VI.24.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási,  Szociális  és
Kulturális  Bizottsága  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatást  –  beiskolázási
támogatást  –  biztosít  a  létfenntartási  gondokkal  küzdő  családok  részére  a
gyermekek  iskolai  felszerelésére  (tankönyv,  füzet,  írószer,  ruházat)  számadási
kötelezettség nélkül. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege:

- általános iskolás tanulók részére: 15.000 Ft
- középiskolai tanulók részére: 18.000 Ft.

A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  odaítélésekor  irányadó  „Az  egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról” szóló 15/2007. (XII.9.) Kt.
rendelet  20.  §  (3)  és  (4)  bekezdése,  valamint  tanulói  jogviszony  igazolásának
megléte.
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnökét,
hogy az  egyedi  kérelmek elbírálásakor  a  határozatban  foglalt  rendelkezéseket
alkalmazza a bizottság.
A kérelem benyújtásának határideje: 2013. augusztus 1 – augusztus 22 között.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmek benyújtására vonatkozó
felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2013. július 15.
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Bejelentés nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester: megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 15.45 órakor
berekeszti. A testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző
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