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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

HATÁROZATAI 

 

88/2012. (X.18.) kt. határozat: 

   A 2012. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása 

 

89/2012. (X.18.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   beszámoló elfogadása 

 

90/2012. (X.18.) kt. határozat: 

   Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  

   2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntés 

 

91/2012. (X.18.) kt. határozat: 

   A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása 

 

92/2012. (X.18.) kt. határozat: 

   Megállapodás jóváhagyása járási hivatalok kialakításához 

 

93/2012. (X.18.) kt. határozat: 

    Balatonszentgyörgy község kórházi hovatartozási ügye 

 

 

 

RENDELETE 

 

10/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet: 

   Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 

   módosítása 
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10. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. 

október 18-án 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Hetényi Tamás Péter alpolgármester 

  Ángyán Attiláné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester 

  Farkas László Nándor bizottsági tag 

  Farkasné Bogdán Anna „ 

  Tüskés Balázs   „ 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

88/2012. (X.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 18-

ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 
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2) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntés 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Beszámoló a község szociális ellátottságáról 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

4) Megállapodás jóváhagyása járási hivatalok kialakításához 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

5) Egyéb ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

-  Szeptember 27-29-ig Vass Béla alpolgármester úrral Nagyidán voltunk, testvér 

települések találkoztak, valamint kisállat kiállítás volt a másik szervezett program. 

- 29-én nagy sikerű szüreti felvonulás volt. 

- Október 1-5-ig az iskolában, óvodában a Kincstár ellenőrzést tartott, mindent rendben 

talált. 

- 4-én a balatonberényi polgármester úr, jegyző úr és a pénzügyi vezető járt nálunk a 

közös hivatal kialakításával kapcsolatban. 26-án tartanak falugyűlést, utána dönt 

testületük a hova csatlakozásról. 

- 9-én Kistérségi Társulás ülés volt, költségvetési témákat tárgyaltunk, valamint 

tájékoztattak bennünket a járási hivatal kialakításával kapcsolatban. 

- 10-én Balatonlellén a Hulladékgazdálkodási Társulási ülésen vettem részt, megalakult 

a Társulás. Elnökének Lombár Gábor balatonfenyvesi polgármester urat választottuk 

meg.  

- 11-én Vass Béla alpolgármester úrral az óvodában tettünk egy felmérő látogatást. 

- 12-én az óvodai Alapítvány 10. évfordulója alkalmából jótékonysági táncest volt, a 

rendezvény tiszta bevétele 105 e Ft.  

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

89/2012. (X.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) Napirend tárgyalása: 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta alábbi rendeletét: 

 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012./X.18./ önkormányzati rendelete az 1/2012./II.16./ az önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről módosításáról 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az 1/2012./II.16./önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi 

költségvetését  

338.502 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 

   357.724 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  

19.222 ezer Ft költségvetési hiánnyal 
állapítja meg. 

Ezen belül: 

 a működési célú bevételt         341.992 e Ft-ban 

ebből: 

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket           19.222 e Ft-ban 

- előző évi pénzmaradványt                    0 e Ft-ban 
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- vállalkozási maradványt                    0 e Ft-ban 

 

 a működési célú kiadásokat         341.992 e Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait         152.356 e Ft-ban   

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a            2.880  e Ft-ban 

- szociális hozzájárulási adót          35.006  e Ft-ban  

- a dologi kiadásokat         112.588 e Ft-ban 

- az ellátottak pénzbeli juttatásait           21.810 e Ft-ban 

- egyéb működési célú kiadásokat           16.965 e Ft-ban 

- az általános tartalékot                387 e Ft-ban 

- a céltartalékot                    0 e Ft-ban 

-    

 a felhalmozási célú bevételt           15.732 e Ft-ban  

 ebből: 

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                    0 e Ft-ban  

- előző évi pénzmaradványt                    0 e Ft-ban  

- vállalkozási maradványt                    0 e Ft-ban  

    

 a felhalmozási célú kiadást           15.732 e Ft-ban  

 ebből: 

- intézményi beruházások összegét           11.710 e Ft-ban  

- felújítások összegét                    0 e Ft-ban  

- kormányzati beruházások összegét                    0 e Ft-ban 

lakástámogatás összegét                      0 e Ft-ban  

- felhalmozási célú hiteltörlesztés             3.222 e Ft-ban 

- felhalmozási célú hitelkamat                800 e Ft-ban 

 

állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, 

finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit működési, illetve felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.” 

 

2. § 

 

Az 1/2012./II.16./önkormányzati rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése 

érdekében 19.222 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a 

felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető 

folyószámla hitel összege  19.222 e Ft.”  
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3. § 

 

 

A Az 1/2012./II.16./önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14., 

15., 16., 17.,mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. 13., 14., 

15., 16., 17.mellékletei lépnek. 

 

Záró és egyéb rendelkezések 

 

4. § 
 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.  

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntés 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2012. (X.18.) kt. határozat: 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

1. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 

Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény 6. 

számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási 

igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására. 

 

2. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 

igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő 

vagy a feletti 
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II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 63 600 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 19 222 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 

fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályzai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett, az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 

elfogadta. 

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 50. 

§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 

kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

Határidő: 2012. november 5. 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

     

  

3) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a község szociális ellátottságáról 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Hozzászólások: 

 

Takácsné Lengyel Valéria képviselő: 

 

Az anyagi helyzetre tekintettel tájékozódtam, hogy alanyi jogon hogyan jár-e a beteg 

ellátás. A méltányossági ápolási díj megállapítása nem kötelező. A családoknak össze 

kellene fogni. Most az önkormányzathoz fordul először mindenki. Az emberek 

gondolkodásán kellene változtatni egy kicsit. Eddig a balatonszentgyörgyi 

önkormányzat maximálisan segített mindenkinek.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Valóban már 2-en 3-an jelentkeztek tűzifára. Ez a fa, ami itt van az udvaron  fűzfa, nem 

nagy értékű fa. Télen, amikor nagyon hideg lesz, akkor tudunk segíteni. 

 

 

Hetényi Tamás Péter alpolgármester: 

 

Régen állatokat tartottak, abból fenn tudták tartani magukat. Most inkább az 

önkormányzathoz jönnek kérni.  
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Farkas László Nándor bizottsági tag: 

 

Az elmúlt évek segélyezési gyakorlata alapján megállapíthatjuk, hogy az alkalmazott 

szabályok és módszerek ösztönözték az embereket arra, keressék meg ezeket a 

lehetőséget, hogy lehet teljesítmény nélkül hozzájutni juttatásokhoz. Elmosódott az a 

határ, ami a tényleges rászorulók és a helyzetet maguk javára fordítók között élesen 

kirajzolható. Be kell ismerni, hogy a nem kellő tájékozottság, tájékozatlanság miatt sok 

olyan pénzjuttatás, természetbeni juttatás történt, ami kizárólag azért jöhetett létre, mert 

volt rá forrás. Illetve az önkormányzat vezetése szándékosan elkülönített forrásokat, 

amelyekből ezeket az igényeket kielégítette. Egyre inkább olyan időket élünk, amikor 

ezek kardinális kérdéssé válnak. Én is helyes iránynak tartom, hogy a ténylegesen 

rászorultakat támogassuk. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Ami a jegyző hatáskörébe tartozik, arról nincs vita. Nem mondom azt, hogy nem fordult 

elő olyan eset, amiről  Farkas László Nándor úr beszélt, de a segélyek 95 %-a mindig jó 

helyre került. Sok a gond, nagy a munkanélküliség. Egyre több lesz a rászoruló. Kérem, 

aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

91/2012. (X.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a község szociális 

ellátottságáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Török Csilla körjegyző 

 

 

4) Napirend tárgyalása: 

Megállapodás jóváhagyása járási hivatalok kialakításához 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Röviden ismerteti a járások kialakításának folyamatát, a jelenlegi állapotot. 

Tájékoztatást nyújt a Somogy Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodással 

kapcsolatosan. 
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A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

92/2012. (X.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. Rendelet 2. mellékletében előírt 

megállapodást a Somogy Megyei Kormányhivatallal megköti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a teljességi 

nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 19 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

Egyéb ügyek: 5/a. Balatonszentgyörgy kórházi hovatartozási ügye 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elmúlt ülésen már elmondtam, hogy megkerestük az ÁNTSZ-t és a keszthelyi 

kórházat, Balatonszentgyörgy a Marcali és a Keszthelyi Kórház ellátásait egyaránt 

igénybe vehesse a lakosság. A keszthelyi kórház igazgatója közölte, hogyha a 

települések egyhangúan Keszthelyt választják, akkor ők szívesen fogadják a lakosságot. 

Az ÁNTSZ  közbeszólt, így nem megy,  vagy Keszthely vagy Marcali. A környező 

települések már majdnem mindegyike döntött, Keszthelyt választották. A képviselő-

testületek azt a módszert választották, - amit én is javasolok, - közvélemény-kutatást 

tartottak a lakosság körében. Egy kicsit nehezebben fog menni mint a kis településeken. 

Kérdezzük meg a lakosságot, holnap ki fogjuk juttatni mindenhova. A Művelődési 

Háznál is lesz egy postaláda, valamint itt a hivatalnál is. Jövő péntekig kell 

visszajuttatni a kérdőívet. Battyánpusztán pedig Farkas József lesz megbízva ennek 

összegyűjtésével. Kérem dr. Darabont Ferenc doktor úr mondja el véleményét. 

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő, háziorvos: 

 

A keszthelyi kórház meg tudta őrizni osztályait. Marcaliban megszűnt a gyerekosztály, 

ambulancia van, ha sürgős, nagy probléma van, akkor Kaposvárra kell a gyereket 

elvinni. Keszthelyen a gyerekosztály megmaradt. Marcaliban a sebészetet egynapos 

sebészetre leépítették. Keszthelyen továbbra is működik a sebészeti osztály. Ha csak az 

ellátási formákat és ellátási kört nézem, Keszthely felé billen a mérleg. A közlekedést 

nézve: Marcali irányában a vasúti közlekedést megszüntették, Keszthely így is jobban 

megközelíthető. A járó beteg forgalom is könnyebb. A második lépcsős ellátást nézem, 

Zalaegerszegen is jobb az ellátás, majdnem hogy világhírű. Nem beszélve a távolságról. 

Helyeslem, hogy végezzünk felmérést. Valószínű, hogy a lakosság nagy része is 

Keszthely mellett fog dönteni. Orvos szakmai szempontból a keszthelyi kórház több, 

jobb ellátást tud nyújtani. Marcali kórház egyre jobban beszűkül. Ha ez a hovatartozás 

megoldódik, ezzel automatikusan a mentőszolgálat és a betegszállítás is. Vesekezelésre 

Keszthelyre viszik a helyi betegeket. Keszthelynek saját vérellátója van.  
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Hozzászólások: 

 

Hetényi Tamás Péter alpolgármester: 

 

A múlt héten a VSZK-ban volt véradás, 280 gyerek adott vért. 

 

 

Ángyán Attiláné képviselő: 

 

Nyilván Balatonszentgyörgyön is lesznek olyan idős emberek, akik azt mondják, hogy 

maradnának Marcaliban. Ha Keszthelyre esik a választás, akkor semmilyen 

problémával nem lehet Marcaliba menni? 

 

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő: 

 

Ezután is működni fog a szabad kórház választás joga. Ha valaki úgy gondolja, hogy 

más település kórházában akarja kivizsgáltatni magát, megteheti, nyilván a saját 

költségén, ha ott van szabad kapacitás. A lehetőség továbbra is nyitva fog állni. 

 

 

Farkas László képviselő: 

 

Ha a képviselő-testület Keszthely mellett foglal állást, az maga után vonja a mentő 

ellátást, felére csökkenne a szállítási idő.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Nem akarunk befolyásolni senkit, minden család kap egy kérdőívet. Rendkívüli ülésen 

kell döntenünk. A kábeltévén meg kellene jelentetni egy tájékoztatót.  

 

 

Tüskés Balázs bizottsági tag: 

 

Nekem az a tapasztalatom a képújságban megjelentetett hirdetményekre, hogy a 

lakosság 20 %-a küldi vissza a kérdőíveket. Mivel ez az egészségügyi ellátást szolgáló 

kérdőív, remélem meg fogja haladni a 20 %-ot. Nem befolyásolásként, de a doktor úr 

által elmondottakat le kellene adni a kábeltévén. 

 

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő: 

 

Célszerűnek tartanám, ha  inkább egy keszthelyi kollégával készülne egy interjú. 
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Farkas László Nándor bizottsági tag: 

 

Úgy gondolom az lenne a „fair” dolog, ha mindenki elmondhatná érveit, ellenérveit. Ha 

megkérdezzük a keszthelyieket, akkor meg kellene kérdezni a marcaliakat is.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Úgy gondolom nem lenne idő ezen interjúk elkészítésére. Adjunk ki egy tájékoztatót, 

hogy milyen ellátási forma van Keszthelyen és milyen Marcaliban.  

 

 

Dr. Darabont Ferenc képviselő úr és Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester úr az 

ülésről eltávozott. A képviselő-testület létszáma 5 főre csökkent, továbbra is 

határozatképes, az ülés tovább folytatódik. 

 

 

Farkas László Nándor bizottsági tag: 

 

Közigazgatásilag a járási rendszer kialakításával kapcsolatban  ez nem zavar be? A 

jövőben ha ezt valaki megnézi, hogy mi alapján döntött a testület, nehogy támadási 

felület legyen. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Nem zavar be. Most is vannak speciális helyzetek, települések, amelyek más megyében 

lévő intézményhez tartoznak.  

 

 

Farkas László képviselő: 

 

Bármilyen döntést hoz a testület, az bármikor felülbírálható, más döntés hozható. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Maradjunk az eredeti tervünknél, kiküldjük a kérdőívet, utána rendkívüli ülésen dönt a 

testület. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

93/2012. (X.18.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy község lakosai kórházi hovatartozása ügyében meghozandó 
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végleges döntése előtt kérdőíves felmérést végez a Balatonszentgyörgyön élő családok 

körében, hogy a Marcali, vagy inkább a Keszthelyi Kórház ellátásainak igénybevétele 

mellett döntsön-e a testület. 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérdőívek családokhoz történő eljuttatásáról 

gondoskodjon, azok beérkezte után rendkívüli testületi ülésen tájékoztassa az 

eredményről a képviselő-testületet. 

 

Határidő: 2012.november 10. 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

5/b. Október 23-ai ünnepség 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az előzetes egyeztetések után az október 23-ai 

ünnepséget 22-én hétfőn tartjuk. A 17 órakor kezdődő szentmise után a Kultúrházban 

ünnepi műsor lesz az általános iskolai tanulók közreműködésével. Mindenkit szeretettel 

várunk.  

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 15,55 

órakor az ülést bezárta.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                         Török Csilla                                                           Nagy Lajos  

                            körjegyző                                                          polgármester 

 

   

 

  

   


