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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község 

Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc 

kezdettel, Márkón az Óvoda épületében. 

Jelen vannak: 

Bánd Község Önkormányzata: 

Pichner György alpolgármester 

Lauer Róbert képviselő 

Steigervald Zsolt képviselő 

Távol lévő képviselő: Schindler László, Lencz Tibor 

Hárskút Község Önkormányzata: 

Kiss Árpád polgármester 

Szilágyi Sándor alpolgármester 

Frisch Zoltán képviselő 

Távol lévő képviselő: Auerbach Károly, Schnelbach József 

Márkó Község Önkormányzata: 

Hartmann Antal polgármester 

Léber György alpolgármester 

Szalai Szabolcs alpolgármester 

Lichtenstein Györgyné képviselő 

Migray Emőd képviselő 

Polányiné Lénárt Katalin képviselő  

Söveg Zoltán képviselő 

Láng Zsanett jegyző 

Meghívottak: Csóka Imréné pénzügyi előadó és Lauer-Virágh Erika pénzügyi előadó 

Hartmann Antal polgármester köszöntötte a résztvevőket, megállapította, hogy hét képviselő jelen 

van, így az ülés határozatképes. 

Pichner György alpolgármester megállapította, hogy három képviselő jelen van, így az ülés 

határozatképes. 

Kiss Árpád polgármester megállapította, hogy három képviselő jelen van, így az ülés 
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határozatképes. 

Hartmann Antal polgármester ezt követően javaslatot tett a képviselőknek az előzetesen megküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására. 

Hartmann Antal polgármester sürgősségi indítványként javasolta tárgyalni az előzetes kötelezettség-

vállalás kérését a központi ügyeleti betegellátás szolgáltatására a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához. 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előzetes 

kötelezettség-vállalás kérését a központi ügyeleti betegellátás szolgáltatása a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásához sürgősségi indítványként való felvételét a napirendek közé. 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előzetes 

kötelezettség-vállalás kérését a központi ügyeleti betegellátás szolgáltatása a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásához sürgősségi indítványként való felvételét a napirendek közé. 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2013. (IV. 23.) számú határozata 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előzetes 

kötelezettség-vállalás kérését a központi ügyeleti betegellátás szolgáltatása a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásához sürgősségi indítványként való felvételét a napirendek közé. 

Napirend: 

1. Napirend: A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal III. negyedéves költségvetésének 
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beszámolója 

előadó: Láng Zsanett jegyző, Lauer-Virágh Erika pénzügyi előadó 

2. Napirend: Beszámoló a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 

előadó: Láng Zsanett jegyző 

3. Vegyes ügyek: Létszámalakulás a pénzügyi területen, pénzügyi informatikai program vásárlása, 

továbbképzések, jutalmazás 

előadó: Láng Zsanett jegyző 

4. Napirend: Előzetes kötelezettség-vállalás kérése a központi ügyeleti betegellátás Veszprém, 

Kórház u. 1. alatti szolgáltatására a közbeszerzési eljárás lefolytatásához 

előadó: Láng Zsanett jegyző 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

1. Napirend 

Hartmann Antal polgármester ismertette a képviselő-testületekkel az előzetesen, írásban megkapott 

III. negyedéves költségvetés módosítását és beszámolót. 

A képviselő-testületek Csóka Imréné és Lauer-Virágh Erika pénzügyi előadók segítségével 

áttekintették a III. negyedéves költségvetési beszámolót, melyhez kapcsolódóan kérdésük nem volt, 

így Hartmann Antal polgármester kérte annak elfogadását. 

Pichner György alpolgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedéves költségvetés módosításának és beszámolójának 

elfogadásáról. 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi III. negyedéves költségvetés módosítását és  beszámolót. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: 

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedéves költségvetés módosításának beszámolójának 

elfogadásáról. 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi III. negyedéves költségvetés módosítását és beszámolót. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 

Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedéves költségvetés módosításának, beszámolójának 

elfogadásáról. 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2013. (IV. 23.) számú határozata 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi III. negyedéves költségvetés módosítását és beszámolót. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 

2. Napirend 

Láng Zsanett jegyző ismertette a képviselő-testületekkel az előzetesen, írásban kiküldésre került 

beszámolót. 

Hartmann Antal polgármester elmondta a képviselő-testületeknek, hogy meglátása szerint a közös 

hivatal munkatársai jól végzik a munkájukat, kérte a képviselő-testületeket, amennyiben kérdésük 
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nincs jegyző asszonyhoz, fogadják el a beszámolót. 

Pichner György alpolgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról. 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról. 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 

Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról. 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2013. (IV. 23.) számú határozata 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös 
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Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 

3. Napirend 

Láng Zsanett jegyző bevezetőjében elmondta a képviselő-testületeknek, hogy az eddig használt 

TATIGAZD program megszűnik. Az államkincstár által ajánlott, ingyenes program a pénzügyes 

kolléganők véleménye szerint nem jó, helyette az EPER-programot szeretnék használni. Hárskút 

Község Önkormányzata már megvásárolta az EPER-programot. A programot meg kell vásárolni, ez 

költségekkel jár, használata azonban előreláthatóan lényegesen megkönnyíti a kolléganők munkáját. 

Hartmann Antal polgármester megjegyezte, hogy a kérdésben a képviselő-testületeknek kell 

dönteni, így kéri amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van tegyék meg. 

Kiss Árpád polgármester véleménye szerint, ha közös a hivatal miért kell háromszor is 

megvásárolni a programot, illetve a betanulás is mehetne közösen. 

Csóka Imréné pénzügyi előadó válaszában elmondta, hogy külön könyvelés van a három 

településen, így muszáj megvenni mindegyik önkormányzatnak külön-külön a programot. 

Lauer Róbert képviselő meglátása szerint amelyik településnek megvan ez a program, akkor miért 

kell betanulni? 

Csóka Imréné pénzügyi előadó elmondta a képviselő-testületeknek, hogy Hárskút nem használja a 

programot, így a betanulást nekik is fizetniük kell. 

A képviselő testület összehasonlította az Infex Kft., a DÉ-NÉ Bt. és a Saldo Kft. árajánlatait. 

Pichner György alpolgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal részére az EPER pénzügyi program megvásárlásáról. 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a bekért 

árajánlat alapján bruttó 101 000,- Ft-ért és bruttó 25 000,- Ft. betanulási költségért az EPER 

programot az Infex Kft.-től. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: 

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést az EPER pénzügyi 

program betanításának megrendeléséről. 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bruttó 25 000,- Ft-ért 

megrendeli az Infex Kft-től az EPER pénzügyi program betanítását. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 

Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal részére az EPER pénzügyi program megvásárlásáról. 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2013. (IV. 23.) számú határozata 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a bekért 

árajánlat alapján bruttó 140 000,- Ft-ért és bruttó 25 000,- Ft. betanulási költségért az EPER 

programot az Infex Kft.-től. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 

Hartmann Antal polgármester véleménye szerint a közelgő karácsonyi ünnepekre tekintettel meg 

kellene beszélni a képviselő-testületeknek, hogy az egész éves munkájukért jutalmat kapjanak. 

Steigervald Zsolt képviselő is javasolta, hogy jutalmat szavazzanak meg a képviselő testületek a 

Márkói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére.  

Hartmann Antal polgármester javasolta a Márkói képviselő testületnek, hogy a márkói fizikai 

dolgozóknak és az óvodai dolgozóknak is szavazzon  meg a képviselő testület jutalmat, kivéve a 
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szeptemberen felvett új dolgozókat. 

A képviselő testület egyhangúlag hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2013. (IV. 23.) számú határozata 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy összesen nettó 360 000,- Ft-

ot biztosít jutalomra fizikai dolgozók és az óvodai dolgozók részére, továbbá a hivatali 

dolgozók részére összesen nettó 240 000,- Ft-ot biztosít a lakosság arányosan megosztva a 

települések költségvetésének terhére. 

Pichner György alpolgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozói részére jutalmazásról 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozónak jutalmazására összesen nettó 240 000,- Ft-ot biztosít a 

lakosság arányosan megosztva a települések költségvetésének terhére. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. december 30. 

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozói részére jutalmazásról 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Márkói Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozónak jutalmazására összesen nettó 240 000,- Ft-ot biztosít a 

lakosság arányosan megosztva a települések költségvetésének terhére. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. december 30. 

 

Lichtenstein Györgyné képviselő megkérdezte, hogy milyen jogcímen kaphatnak jutalmat, illetve 

hány főt érint a jutalom. 

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a közös hivatal dolgozóinak a jutalmáról kell dönteni, az 

óvodai dolgozók, illetve a műszaki kollégák jutalmazásáról minden önkormányzat képviselő-

testületének kell dönteni.  

A képviselő testület a pénzügyi terület létszámáról kérdezte a jegyző asszonyt:  

A pénzügyi terület bővült egy fővel, Balog Rita személyében. Sajnos a beérkező önéletrajzok 

alapján egy pályázó volt megfelelő, azonban ő családi okok miatt visszamondta a 

munkalehetőséget. A hivatal ezért belső átszervezéssel fogja megoldani a pénzügyi területen a 

létszámot. 

4. napirend 

Láng Zsanett jegyző ismertette Veszprém város Önkormányzat által az orvosi ügyelet ellátásával 

kapcsolatos előterjesztést.  

A képviselő testületek észrevételezték, hogy az ügyeleti ellátásra e szerint a határozat szerint úgy 

kell kötelezettséget vállalniuk az önkormányzatoknak, hogy azt sem tudják, hogy kinek és mennyi 

hozzájárulást kell majd fizetni.  

Pichner György alpolgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a központi 

orvosi ügyeleti ellátás közbeszerzési eljárásához szükséges előzetes kötelezettségvállalásról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának a központi orvosi ügyelet kórházi telephelyen, külső szolgáltatóval 

történő biztosítására induló közbeszerzési eljáráshoz szükséges előzetes kötelezettségvállalás 

című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
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1. Bánd Község Önkormányzatának képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) 

támogatja, hogy az alapellátási sürgősségi – felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi 

betegellátás Veszprém, Kórház u. 1. telephelyen, külső szolgáltatóval történő biztosítására 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 

közbeszerzési eljárást folytasson le. Az ehhez szükséges előzetes kötelezettség vállalásként a 

Képviselő – testület vállalja hogy:  

a) a fenti feltételekkel biztosított központi ügyeleti alapellátási sürgősségi betegellátást 

folyamatosan igényli a lakosság részére határozatlan időtartamra, de legalább, az új 

szolgáltatóval kötött megállapodás hatályba lépését követő két évig, és 

b) a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézménnyel (a továbbiakban: Alapellátási Intézmény) 

korábban létrejött, külön megállapodásban meghatározott a mindenkori OEP finanszírozás 

lakosságarányos összegének 70%-ával azonos összeggel hozzájárul az 1. pont szerinti 

feladatellátás a) pont szerinti időtartam alatti finanszírozásához. Bánd Község Önkormányzat 

képviselő testülete kijelenti, hogy korábbi kötelezettségvállalásnál nagyobb terhet nem vállal. 

2. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti hozzájárulásukról 

hozott képviselő-testületi határozatot küldje meg a VMJV Önkormányzata Polgármesterének. 

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a központi orvosi 

ügyeleti ellátás közbeszerzési eljárásához szükséges előzetes kötelezettségvállalásról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának a központi orvosi ügyelet kórházi telephelyen, külső szolgáltatóval 

történő biztosítására induló közbeszerzési eljáráshoz szükséges előzetes kötelezettségvállalás 

című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

1. Hárskút Község Önkormányzatának képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő 

testület) támogatja, hogy az alapellátási sürgősségi – felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi 

betegellátás Veszprém, Kórház u. 1. telephelyen, külső szolgáltatóval történő biztosítására 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 

közbeszerzési eljárást folytasson le. Az ehhez szükséges előzetes kötelezettség vállalásként a 

Képviselő – testület vállalja hogy:  
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a) a fenti feltételekkel biztosított központi ügyeleti alapellátási sürgősségi betegellátást 

folyamatosan igényli a lakosság részére határozatlan időtartamra, de legalább, az új 

szolgáltatóval kötött megállapodás hatályba lépését követő két évig, és 

b) a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézménnyel (a továbbiakban: Alapellátási Intézmény) 

korábban létrejött, külön megállapodásban meghatározott a mindenkori OEP finanszírozás 

lakosságarányos összegének 70%-ával azonos összeggel hozzájárul az 1. pont szerinti 

feladatellátás a) pont szerinti időtartam alatti finanszírozásához. Hárskút Község 

Önkormányzat képviselő testülete kijelenti, hogy korábbi kötelezettségvállalásnál nagyobb terhet 

nem vállal. 

2. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti hozzájárulásukról 

hozott képviselő-testületi határozatot küldje meg a VMJV Önkormányzata Polgármesterének. 

 

Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a központi 

orvosi ügyeleti ellátás közbeszerzési eljárásához szükséges előzetes kötelezettségvállalásról. 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2013. (XI. 20.) számú határozata 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának a központi orvosi ügyelet kórházi telephelyen, külső szolgáltatóval 

történő biztosítására induló közbeszerzési eljáráshoz szükséges előzetes kötelezettségvállalás 

című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

1. Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) 

támogatja, hogy az alapellátási sürgősségi – felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi 

betegellátás Veszprém, Kórház u. 1. telephelyen, külső szolgáltatóval történő biztosítására 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 

közbeszerzési eljárást folytasson le. Az ehhez szükséges előzetes kötelezettség vállalásként a 

Képviselő – testület vállalja hogy:  

a) a fenti feltételekkel biztosított központi ügyeleti alapellátási sürgősségi betegellátást 

folyamatosan igényli a lakosság részére határozatlan időtartamra, de legalább, az új 

szolgáltatóval kötött megállapodás hatályba lépését követő két évig, és 
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b) a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézménnyel (a továbbiakban: Alapellátási Intézmény) 

korábban létrejött, külön megállapodásban meghatározott a mindenkori OEP finanszírozás 

lakosságarányos összegének 70%-ával azonos összeggel hozzájárul az 1. pont szerinti 

feladatellátás a) pont szerinti időtartam alatti finanszírozásához. Márkó Község Önkormányzat 

képviselő testülete kijelenti, hogy korábbi kötelezettségvállalásnál nagyobb terhet nem vállal. 

2. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti hozzájárulásukról 

hozott képviselő-testületi határozatot küldje meg a VMJV Önkormányzata Polgármesterének. 

 

A közös képviselő-testületi ülésen több kérdés nem merült fel, Hartmann Antal polgármester 

megköszönte a részvételt, és az ülést 18 órakor bezárta. 

kmf. 

 Hartmann Antal Láng Zsanett 
 polgármester jegyző 

 




