Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott
rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Az ülés kezdetekor jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Biróné Horváth Mónika, Tóth
Istvánné és Tóth Károly képviselők
Meghívottként megjelent: Vitovszki János őrsparancsnok, dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál
Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Simonyai Imre
műszaki és építéshatósági osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent. Tóth László alpolgármester jelezte, hogy késve fog érkezni az ülésre.
Javaslom az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását mai
ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Rendőrség 2014. évi beszámolója
Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok
2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
3./ Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
5./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
6./ Beszámoló a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
7./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
8./ Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
9./ Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
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10./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Rendőrség 2014. évi beszámolója
Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok
(A rendőrségi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A rendőrségi beszámoló megtartására Vitovszki János
őrsparancsnok urat kérem fel.
Vitovszki János őrsparancsnok: A Letenyei Rendőrőrs a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
szervezeti egységeként, Letenye város székhellyel működik. Zala megyében 2013. november
1-jétől az egységes segélyhívó rendszer egyik elemeként Tevékenység Irányítási Központ
működik. E központ fogadja a segélyhívásokat és irányítja a helyszínre a szükséges rendőri
erőt. A tevékenység irányítás hatékonysága miatt célszerűbb az ingyenesen hívható 107-es
vagy 112-es telefonszámon a bejelentéseket megtenni. A leggyorsabb reagálást a 107-es szám
hívása biztosítja, azt a hívást rendőr fogadja. Korszerűbbé vált az irányítás, jobban átlátható a
terület. A Rendőrség vezetése 2014. július 1-jétől bevezette a 19 megyés programot. A
program lényege, hogy a váratlanság követelményének figyelembevételével fokozzuk,
gyakoribbá tesszük az egyenruhás rendőri szolgálat jelenlétét a településeken. Kistolmácson
nyáron az idegenforgalom miatt több a rendőr.
A Letenyei Rendőrőrs területén 2014. évben csökkent az elkövetett és tudomásra jutott
bűncselekmények száma. Míg 2013. év azonos időszakában 465 esetben, 2014. év
tárgyidőszakában 349 esetben indult eljárás. A vagyon elleni bűncselekmények száma
csökkent 299 esetről 200 esetre. Az ittas vezetések, a házasság, család, ifjúság elleni
bűncselekmények és az embercsempészet száma nőtt. Az M70-es úton gyakori az
embercsempészet. A csökkenések mögött nincs törvényi változás, azonban a
közmunkaprogram sokat segített. Az elfogások száma csökkent, az előállítások száma nőtt az
előző évi adatokhoz képest. Csökkent a szabálysértés miatt intézkedés alá vont személyek és a
helyszíni bírságolással szankcionált személyek száma is. Még mindig magas a gyorshajtók
száma, emiatt van a legtöbb feljelentés. A közlekedésbiztonság terén a tudomásra jutott
közlekedési bűncselekmények száma 18-ról 28-ra emelkedett, ezen belül az ittas
járművezetést elkövetők száma 14 esetről 18 esetre nőtt. A közúti baleset okozása vétségek
száma 4 esetről 2 esetre csökkent. A közúti közlekedési balesetek száma emelkedést mutat, de
a személyi sérüléses balesetek száma szerencsére csökkent, koccanásos baleset volt több.
Kistolmács bűnügyi helyzetéről két statisztika található az anyagban, az egyik az ügyészség
által jóváhagyott adatokat tartalmazza, a másik a Robotzsaru program által készített
statisztika. Kistolmácson az év során eddig 3 bűncselekmény jutott a tudomásunkra. 2013.
évben 6 lopás volt a településen. 2014-ben 2 vagyon elleni bűncselekmény és 1 közbizalom
elleni bűncselekmény ügyében nyomoztunk. A település közlekedésbiztonsági helyzete jó, 1
személyi sérüléses és két anyagi káros baleset volt. Rend van a területen, ennek örülünk.
Tóth László alpolgármester az ülésre 16,20 órakor megérkezett.
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm Tóth László alpolgármester urat, aki megérkezett
ülésünkre. Megállapítom, hogy innentől képviselő-testületünk mind az 5 tagja jelen van az
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ülésen. A rendőrségi beszámolóhoz kapcsolódóan hozzáfűzném, hogy észrevehetően többet
vannak jelen Kistolmácson a rendőrök. Meglepetésszerűen jönnek. Szerencsére az a személy,
aki a sok bűnesetet okozta a településen, az most távol van, büntetését tölti.
Vitovszki János őrsparancsnok: Törvényes módszerekkel lehet csak az adott személyt
eltávolítani a településről.
Birkás Zoltán polgármester: Kistolmácson is alakul polgárőr raj, amely a Bázakerettyei
Polgárőr Egyesület keretein belül fog működni.
Vitovszki János őrsparancsnok: Csak olyan polgárőrség működhet, amely a főkapitánysággal
megállapodást kötött. Örülünk neki, ha Kistolmácson megalakul a raj, de ügyelni kell a
jogszabályok betartására.
Birkás Zoltán polgármester: A polgárőr raj megalakulása és működése során fokozott
figyelmet fogunk fordítani a törvényességre. Javaslom Kistolmács község bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
63/2014. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük Őrsparancsok úr beszámolóját és további sikeres
munkát kívánunk.
Vitovszki János őrsparancsnok az ülésről 16,40 órakor távozott.
2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
ismertetésére Dr. Keresztesi Tímea jegyző asszonyt kérem fel.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az alakuló ülésen kért fel arra a képviselő-testület, hogy
vizsgáljam felül Kistolmács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát. A
felülvizsgálat eredményeképpen egy új rendelet tervezetét készítettük el, amely a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelel. A mellékletekben felsorolásra kerültek a használt
kormányzati funkciók és a számlaszámok, valamint a polgármesterre, a bizottságra és a
társulásokra átruházott hatáskörök. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az
önkormányzat feladat- és hatáskörét, az önként vállalt feladatokat, az ülésekkel kapcsolatos
szabályokat. A szabályozás az eddigi gyakorlatnak megfelelően történt. A képviselő testületi
üléseket írásbeli meghívóval kell összehívni, de rendkívüli ülés esetén az írásbeli meghívó
mellőzhető. A rendelet foglalkozik az ülésvezetési jogkörökkel, az előterjesztések tartalmi
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követelményeivel, a vita és a szavazás rendjével. Nevesítésre kerülnek a döntések fajtái is.
Rögzítjük a jegyzőkönyvek elkészítésének és megküldésének szabályait, valamint a
jegyzőkönyvekbe való betekintés rendjét. A képviselői jogok, a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló
és Összeférhetetlenségi Bizottság működési rendje, a nemzetiségi önkormányzattal történő
együttműködés és az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések is a Szervezeti és
Működési Szabályzat részét képezik. Az új önkormányzati rendelet 2015. január 1-jén lép
hatályba, hatályon kívül helyezve a korábbi önkormányzati rendeletet és annak módosításait.
Birkás Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
9/2014. (XII. 19.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2014. (XII. 19.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról a melléklet szerint megalkotja.
3./ Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel a költségvetés
módosítás ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A képviselő-testület a 2014. évi költségvetését az év
során második alkalommal módosítja. Sikeres volt az a pályázat, amelyet a rendkívüli
önkormányzati támogatásra nyújtottunk be, a kormány 2 953 eFt támogatást utalt az
önkormányzat számlájára. Szociális célú tűzifa vásárlásához 572 eFt összegű támogatást
kapott a település. E két tétellel az állami támogatások összegét meg kellett növelnünk. Az
időarányos teljesítést figyelembe véve a közhatalmi bevételek összegét 500 eFt-tal növeltük,
míg a szolgáltatások és a tulajdonosi bevételek előirányzata 500 eFt-tal csökkentésre került. A
kiadási oldalon a dologi kiadásokat növeltük meg 2 953 eFt-tal és 572 eFt-tal az ellátottak
pénzbeli juttatásainak előirányzata is megemelésre került. Az ismertetett módosításokkal a
költségvetés bevételi és kiadási oldalának összege 3 525 eFt-tal növekedett, a módosított
költségvetés főösszege így 87 274 eFt lett. Jól áll az önkormányzat, fizetési gondjai
nincsenek.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom Kistolmács Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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10/2014. (XII. 19.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2014. (XII. 19.)
önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.
4./ A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az alakuló ülésen nem döntöttünk a képviselői tiszteletdíjról.
1994. év óta havi 5 000,- Ft a képviselői tiszteletdíj összege, ezt javaslom 8 000,- Ft/hó
összegre emelni. A pénzügyi fedezet a képviselői tiszteletdíj emeléséhez rendelkezésre áll.
Tóth László alpolgármester: Az én javaslatom az, hogy a képviselői tiszteletdíjat havi
10 000,- Ft-ban állapítsuk meg.
Birkás Zoltán polgármester: Ezt a javaslatot is el tudom fogadni. Alpolgármester úr módosító
javaslatát befogadom, így erről külön nem kell szavazni. Javaslom a képviselő-testület
tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti elfogadását azzal,
hogy a képviselői tiszteletdíj havi összege 10 000,- Ft-ban kerüljön megállapításra. Kérem,
aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
11/2014. (XII. 19.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2014. (XII. 19.)
önkormányzati rendeletét a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról a melléklet
szerint megalkotja.
5./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés és az alpolgármester tiszteletdíjjal kapcsolatban tett írásbeli nyilatkozata a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíjáról sem döntöttünk az alakuló
ülésen.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Törvényi kötelezettség az alpolgármester részére a tiszteletdíj
megállapítása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezik arról,
hogy mennyi lehet a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja. Kistolmács esetében
52 351,- Ft és 67 308,- Ft között kerülhet megállapításra az alpolgármester tiszteletdíja. A
tiszteletdíj mellett az alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre is jogosult. Az alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíj
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egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy Tóth László alpolgármester tiszteletdíját 2014.
október 21-től kezdődően havi 55 000,- Ft-ban állapítsuk meg, amelynek alapján havi 8 250,Ft költségtérítésre jogosult. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
64/2014. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t:
1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth László
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21-től
kezdődően 55 000,- Ft-ban állapítja meg.
2. Az alpolgármester havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott, azaz
8 250,- Ft költségtérítésre jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Operatív végrehajtásért felelős:
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Tóth László alpolgármester: A megállapított 55.000,- Ft alpolgármesteri tiszteletdíjból
40.000,- Ft-ról lemondok a község javára. A tiszteletdíjjal kapcsolatos nyilatkozatomat
írásban is azonnal megteszem.
Tóth László alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíjból 40.000,- Ft-ról írásban
lemondott a település javára és a képviselő-testülethez címzett írásbeli nyilatkozatát átadta a
polgármesternek.
6./ Beszámoló a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Jegyző asszony a napirend előadója.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Kistolmács községben a helyi adók közül a helyi iparűzési adó
és az idegenforgalmi adó került bevezetésre. 2013. évről 20 vállalkozás nyújtott be helyi
iparűzési adóbevallást. A költségvetési rendeletben 900 000,- Ft iparűzési adó bevétellel
számoltunk, de 2014. november 26-ig 1 246 000,- Ft folyt be az önkormányzat számlájára.
Hátralék nincs, a tavalyi 338 000,- Ft tartozás behajtásra került. Az idegenforgalmi adóból
származó bevétel is jól alakult az idei évben. Idegenforgalmi adóból a tervezett 240 000,- Fttal szemben 309 600,- Ft bevétel folyt be. A gépjárműadó teljesítése egy kicsit rosszabb, mint
az előzőekben ismertetett két helyi adóé. 2013. január 1-től a beszedett gépjárműadó 40%-a
marad a településen, 60%-ot át kell utalni a központi költségvetésnek. 2014. évben
Kistolmácson 40 fő és 53 gépjármű tartozik a gépjárműadóról szóló törvény hatálya alá. 2014.
november 26-ig 599 959,- Ft gépjárműadó került beszedésre, amelyből 239 984,- Ft illeti meg
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az önkormányzatot. A gépjárműadó hátralék összege 311 535,- Ft, amit 9 adóalany halmozott
fel. A hátralékosok tekintetében a végrehajtási eljárást elindítottuk, a felszólítások már
kiküldésre kerültek. 3 fő esetében köztartozás behajtására is sor került 64 092,- Ft összegben,
amelyet elutaltunk a behajtást kérőnek.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Javaslom a 2014. évi
adóztatásról szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
65/2014. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete a 2014. évi adóztatásról szóló beszámolót
elfogadja.
7./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét december 31ig el kell fogadnunk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Kistolmács Község Önkormányzata belső ellenőrzési
feladatainak ellátásáról a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás útján gondoskodik. Az
1 fő belső ellenőr a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál kerül alkalmazásra. 2015.
évben Kistolmácson a falugondnoki szolgálat belső ellenőrzésére tettem javaslatot. A
falugondnoki szolgálat működése még nem volt belső ellenőrzés tárgya, ezért ez az ellenőrzés
aktuálissá vált. Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés lefolytatására kerül sor 2015. április
hónapjában.
Birkás Zoltán polgármester: A falugondnoki szolgálat jól működik, bízzunk benne, hogy a
belső ellenőrzés sem talál hibát. Javaslom az önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervének előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
66/2014. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Operatív végrehajtásért felelős:
Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr
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8./ Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az EH-SZER Kft-vel a közvilágítás aktív elemeinek
karbantartására és üzemeltetésére kötött szerződés 2014. december 31-én lejár.
Simonyi Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: 2011. évben 3 évre került a szerződés
megkötésre magasabb összegért, mint a mostani ajánlat. A településen 52 db lámpatest van.
Az EH-SZER Kft. ajánlata szerint a karbantartást lámpatestenként 2 100,- Ft+ÁFA éves díjért
végezné. A díj évente az infláció mértékével emelkedik. Javasoljuk a szerződés megkötését az
EH-SZER Kft-vel.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom az EH-SZER Kft. ajánlatának 2015. január 1-jétől
határozatlan időtartamra történő jóváhagyását és az EH-SZER Kft-vel a szerződés megkötését
a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére és karbantartására. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
67/2014. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1-jétől
határozatlan időtartamra jóváhagyja az EH-SZER Energetikai és Szolgáltató
Hálózatépítő és Szerelő Kft. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.) a közvilágítási
aktív berendezések üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó ajánlatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt üzemeltetési és
karbantartási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki osztályvezető
9./ Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került
felvételre.

10./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: A kamerás pályázat befejeződött. Bázakerettyétől a kamerák
megelőlegezett árát visszakaptuk, a pénzt átutalták önkormányzatunk számlájára. Újabb 3,2
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millió forintot nyertünk a Belügyminisztériumtól kamerák beszerzésére. Ezek a kamerák nem
Bázakerettyére lesznek bekötve, hanem Kistolmácson lesz a szerverközpont.
Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs,
az ülést 17,45 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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