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Jegyzőkönyv
Készült:

Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
együttes, nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal
Nyirád, Szabadság u. 3.

Az ülés időpontja: 2016. február 8. 1700 óra

Az együttes képviselő-testületi ülésre meghívottak:

Nyirád:
1. Andrónyi Miklós
képviselő
2. Horváth Zoltán
képviselő
3. Németh András
képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület
elnöke
4. Németh Jenő
képviselő
5. Papp Attila
képviselő; a Polgárőrség elnöke
6. Molnárné Farkas Rita
Szociális Segítő Központ intézményvezetője
7. Szabóné Kecskés Mária óvodavezető
8. Hockné Kárer Gyöngyi
élelmezésvezető
9. Óvodai Szülők Közössége -Bodó Márta 8454 Nyirád, Ady E. u. 17.
10. Iskolai Szülők Közössége - Molnárné Mencseli Katalin 8454 Nyirád,
Széchenyi u. 37.
11. Búzavirág Nyugdíjas Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. - Kovács József
12. Kék Cinke Alapítvány - Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta
13. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád,
Petőfi S. u. 18. – Molnárné Budai Angelika
14. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Nyirád, Erzsébet tér 1. Németh László
15. Nyirád Községért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 3. - Ferencziné
Hoffmann Ilona
16. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 1. – Németh
Andrásné
17. Nyirádi Községi Sport Egyesület Nyirád, Béke u. 54. - Fermos László
18. Rókadombi Horgász Egyesület Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Vajai László
19. Zeusz Testépítő Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Renner István
20. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád
Csoportja 8452 Halimba, Arany J. u. 10. – Kovács Tibor
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Szőc:
21. Németh Balázs
22. Farkas István
23. Nagy József
24. Pósa Ferenc
25. Török Endre
26. Szabó Szabolcs
27. Kovács Tibor
28.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke
a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete
Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja vezetője

Lovasi Erika jegyző

Nyirád község lakossága
Szőc község lakossága
Az ülésen jelen vannak:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Gábor
Andrónyi Miklós
Horváth Zoltán
Németh András
Németh Jenő

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

A képviselő-testület létszáma: 6 fő
Jelenlévő képviselők száma:

5 fő

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
1.
2.
3.
4.
5.

Németh Balázs
Farkas István
Nagy József
Pósa Ferenc
Török Endre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

A képviselő-testület létszáma: 5 fő
Jelenlévő képviselők száma:

5 fő

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
1. Lovasi Erika
jegyző
2. Puha Edina
pénzügyi ügyintéző
3. Némethné Vratnik Irén
szociális és igazgatási ügyintéző
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Az ülést vezeti:

Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere

Jegyzőkönyvvezető:

Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző

Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületek tagjait és minden jelenlévőt. Megállapítom,
hogy Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 tagjából 5 fő van jelen, a
képviselő-testület határozatképes. Papp Attila képviselő indokolt távolmaradását előre
bejelentette.
Németh Balázs Szőc polgármestere
Megállapítom, hogy Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából mind
az 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
Megállapítom, hogy az együttes képviselő-testületi ülés határozatképes. Kérdezem, hogy
a kiküldött meghívóval kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy
módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a következő:
1. A Nyirádi Közös Önkormányzati
megtárgyalása
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző

Hivatal

2016.

évi

költségvetésének

1. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGTÁRGYALÁSA

Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
Mindkét önkormányzat képviselői megkapták az írásos előterjesztést. Elöljáróban
ismertetem azokat a szempontokat, melyek alapján összeállt a közös hivatalunk
költségvetése. Számomra az egyik legfontosabb, hogy ez a költségvetés alacsonyabb
összegű, mint a tavalyi évi teljesítés, sőt a tavalyi tervezett költségvetéshez képest is 700
ezer forinttal kevesebb. Ennek ellenére bizonyos pontokon eltolódások vannak ezen a
pénztömegen belül, részben a személyi juttatásokat, részben pedig a tárgyi eszköz
beszerzéseket illetően.
Megköszönöm Szőc polgármesterének azt, hogy segített átnézni az egyes költségvetési
tételeket, és például rámutatott arra, hogy a másológép bérleti- és lízingdíja milyen
irreálisan magas, melynek nyomán felülvizsgálatra kerül a jelenlegi szerződés, és új
árajánlatok lettek bekérve a másológépre. Ennek a jelzésnek köszönhetően az eddigi 3,50
Ft + ÁFA oldalankénti másolóköltség 2 Ft + ÁFA költségre csökkenthető. Itt százezer
forintos csökkenés várható, ennek alapján a tervezet rovatot csökkenteni fogjuk. Szőc
minden költségnek a 17 %-át viseli, tehát ez Szőc részére bruttó 15-20 ezer forintos
megtakarítást fog eredményezni. Ezzel a példával azt szeretném bemutatni, hogy a két
önkormányzat között megindult egy párbeszéd, amiben feltárjuk az ellentéteket is, de
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megjelennek közös pontok is, mert a hivatal dolgait illetően koncepcionálisan egy nyelvet
beszélünk. Az más kérdés, hogy másfajta anyagi lehetőségekben gondolkodunk, azt
tartom nagyon fontosnak, hogy a fő problémákat illetően a polgármester és köztem
konszenzus van. Nyirádon április 3-ig ügyvivő vezetés van, a választásokat követően a
végleges polgármesterrel fogja ugyanezt a párbeszédet folytatni a szőci polgármester.
Térjünk rá a polgármester úr által jelzett kényes pontra, a személyi juttatások kérdésére! A
nyirádi testületben többen vagyunk valamilyen szinten vezetők, vagy a múltban voltunk,
vagy jelenleg is vezetők vagyunk. Körvonalazódott bennünk az, hogy fenyegetőzéssel,
vagy büntetéssel nem lehet előrevinni a dolgokat, illetve a problémákat sem lehet
megfelelően kezelni. Sokkal előbbre visz a mi tapasztalatunk szerint az a fajta
megközelítés, amikor szoros felügyelet mellett, és ha jelentkeznek, azonnal lekommunikált
problémákkal, de távlati pozitív megerősítéseket teszünk a dolgozók irányában. Akár a
jutalmazás, akár a dicséret sokkal előremutatóbb, mert az együttműködés megmarad. Az
a tapasztalatom, hogy ha csak erőből akarom a jobb munkát és csak büntetésből, akkor
használják ki a beosztottak, ha nincs éppen felügyelet. Véleményem szerint jelenleg van
egy jó munkamorál, ami még tovább emelhető azzal, hogy megszokják a dolgozók azt,
hogy az ő munkájukra pozitívan számítunk. Ennek lenne egy jelképes eszköze ez a
jutalmazási bértömeg, amiből egyébként Szőcre pontosan 44.200 Ft jutna. Ez az összes
tervezet jutalom 17 %-a. Azzal, hogy a dolgozók tudják, hogy vagy 5 ezer forintot, vagy 30
ezret, vagy 50 ezret, vagy semmit kaphatnak. Itt soha nem az számított, hogy én 1 millió
forint jutalmat kaptam, hanem az, hogy észrevették, hogy én jobb vagyok, mint a többi.
Mert odafigyeltem, mert a gyerekem hiába volt beteg, bejöttem, és ez le volt írva számára,
és ezután még jobban dolgozik.
Arra kérlek benneteket, hogy mérlegeljétek ezt a szempontot. Elfogadom, hogy Szőcnek
jóval kevesebb önkormányzati keretből kell gazdálkodnia, de ez a 44.200 Ft-nyi
hozzájárulás fel is jogosít benneteket arra, hogy részesülhessetek abban, hogy még
jobban tudjunk együttműködni, hogy a hivatal még jobban tudjon az igényeiteknek is
megfelelni. Szeretném és fontosnak tartanám, ha Szőc hozzájárulna és beleegyezne
abba, hogy közösen viseljük a jutalmazási keret terheit.
Nagy József szőci képviselő
Az a kérdésem, hogy mi a helyzet a tavalyi 400 ezer forinttal?
Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
Ez az összeg tavaly lett elköltve jutalmazásra, a bérmaradvány terhére.
Németh Balázs Szőc polgármestere
Nagy József képviselő arra kíváncsi, ha könyvelési szempontból nézi valaki a
költségvetést, arra a következtetésre jut, hogy az előző évi költségvetésben benne volt, és
olyan, mintha duplán kellene Szőcnek hozzájárulnia ehhez. Ha az idén ugyanúgy
belerakjuk a kiadás közé, akkor úgy jön le, mintha kétszer kellene hozzájárulnunk a 400
ezer forinthoz. A pénzügyi ügyintéző mondta, hogy az egyik oldalon pluszos, a másik
oldalon mínuszos.
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Puha Edina pénzügyi ügyintéző
A 2015-ös költségvetésben ez nem fog megjelenni, csak a 2016-osban. Mivel
decemberben lett kifizetve, ezért a mérleg számlán jelenik meg. Emiatt könyvelődik erre
az évre.
Nagy József szőci képviselő
Ennek az összegnek a hozzájárulását mi már egyszer kifizettük.
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Ez nem jelenik meg, csak egy átfutó számlán megy.
Nagy József szőci képviselő
Az a gondom, hogy ebben a végösszegben ugyanúgy benne van a 660 ezer forintos
összeg is, és ennek kell a 17 %-át kifizetnünk. Egyszer már kifizettük a 400 ezer forint
ránk eső részét ugye?
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
2015-ben ennyivel kevesebbel járultatok hozzá a finanszírozáshoz, mert a 2015. évben
nem jelent meg.
Lovasi Erika jegyző
Ez a zárszámadáskor a helyére kerül, és nem fog duplán hozzájárulást fizetni a Szőci
Önkormányzat.
Nagy József szőci képviselő
Vissza fogjuk kapni a 2015-ös 400 ezer Ft-os összeghez fizetett hozzájárulásunkat?
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Mivel ez a 2015. évben nem jelenik meg, nem is fizettek hozzájárulást.
Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
Teljesen jogos a kérdése a szőci képviselőnek. A zárszámadáskor számolunk el azzal,
hogy 2015-ben a hivatal mennyibe került, ennek a 17 %-a mennyi volt.
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
A 2015. évi zárszámadás nem fogja tartalmazni azt a jutalom összeget.
Nagy József szőci képviselő
Ezt már végképp nem értem. Ez úgy lett volna tiszta az én véleményem szerint, ha ide
csak az a 260 ezer forint van feltűntetve, amit 2016-ban terveztek a hivatali dolgozók
jutalmazására. És amit már szétosztottatok, a 400 ezer forintot tavaly, az már ide nem
került volna bele, mert ki lett fizetve.
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Mivel a decemberi bér januárban könyvelődik, ez a 2015-ös évben nem fog megjelenni.
Ezért kevesebb Szőc 2015. évi hozzájárulásának összege.
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Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
A jegyző asszony és a pénzügyes kolléganő garanciát vállalnak arra, hogy ennek a
jutalomnak a 17 %-a csak egyszer van lefinanszírozva általatok. Nagy József képviselő úr,
neked megfelel-e az, hogy ha a napokban egy összefoglaló levélben megpróbáljuk azt
megvilágítani, hogy ennek az összegnek a 17 %-át csak egyszer fizeti meg Szőc
Önkormányzata? Úgy tűnik, hogy most erre nem tudtunk számodra megnyugtató választ
adni. Utólag ezt egy levélben leírva elmagyarázzuk.
Nagy József szőci képviselő
Igen, megfelel.
Németh Balázs Szőc polgármestere
A képviselőkkel korábban beszélgettünk az idei évre betervezett jutalomról a
munkamegbeszélésen, Szőcön. Megkérdeztem az álláspontjukat a jutalmazással
kapcsolatban. A másik téma pedig, hogy jó lenne, ha a titkársági álláshelyre kiírt
pályázatnál előnyben részesítenénk a középfokú végzettségű egyéneket. Abból a
megfontolásból, hogy 180 ezer forinttal van betervezve a leendő munkatárs bére. Ha
sikerülne egy középfokú végzettségű személyt találni garantált bérminimummal, akkor ott
havi 50 ezer forintot, plusz a járulékait lehetne megtakarítani. Ezt azért mondom
feltételesen, mert nem tudhatjuk, hogy milyen jelentkezők lesznek. Hagyhatjuk a
költségvetésben ezt az összeget, de nehogy az legyen a vége, hogy ha sikerül
alacsonyabb bérrel foglalkoztatni a titkársági ügyintézőt, és marad év végére mondjuk 650
ezer forint bérmaradvány, azt szétosztják a dolgozók között.
Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
Kiegészítő javaslattal élek. Ezen a betervezett bérsoron lévő bért olyan feltétellel fogadjuk
el, hogy az alkalmazásra kerülő új dolgozó bére lesz elszámolva, és az afölötti rész nem
kerül bérmaradványként kiosztásra. Nagyon szimpatikus észrevétel, mellyel teljesen
egyetértek.
Németh Balázs Szőc polgármestere
Jó lenne egy olyan embert találni, akire hosszú távon lehetne számítani. Amióta én vagyok
Szőcön a polgármester, a hatodik ügyintéző fog a szőci ügyfélszolgálaton dolgozni. Azt
még nem is említettem, hogy ez a személy lesz a katasztrófavédelmi referens is, nem
egyszerű a betanulás sem, a beiskolázás is költséget jelent, és jó volna, ha nem néhány
hónapra kerülne kinevezésre az új ügyintéző.
Visszatérek az idei 260 ezer forintos jutalmazási keretre. Szerintem történt néhány olyan
dolog, ami nem pozitívum az önkormányzat számára. Gondolok itt például a MÁK bírságra
a késedelmes adatszolgáltatás miatt, nem csak minket, hanem Nyirádot is megbüntették.
Emiatt pályázattól is estünk el, amivel lehetett volna jutalmazni a nyirádi dolgozókat.
Említhetném azt is, ami az év végén történt a szociális juttatások terén. Szőc éves szinten
2,5 millió forintból gazdálkodott, most derült ki, hogy ebből az összegből 625 ezer forintot
vissza kell fizetnünk az államnak, mert ennyit nem költöttünk el. Ezzel kapcsolatban
kérdeztem a pénzügyes kolléganőt az év végén, kb. novemberben, akkor az volt a
válasza, igen költsem a pénzt, jelezte ezt felém, konkrét összeget azonban nem mondott.
Az volt a reakció, hogy a könyvelés is csúszásban van, nem tud pontos összeget
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mondani. Pedig ha tudom, akkor vagy segély, vagy egyéb juttatás címén el lehetett volna
költeni ezt a pénzt. Ez is oka annak, hogy a 2016. évi jutalmazást nem támogatjuk.
Lovasi Erika jegyző
Kiegészítésként elmondom, hogy ugyan kaptunk bírságot a MÁK-tól Szőc
vonatkozásában, de megreklamáltuk, mert két különböző határidő forgott a MÁK-os
csatornákon keresztül, ezért azt nem kellett kifizetni, elengedte az Államkincstár. A
reklamáció hatására eltörölték a bírságot. Nyirád pedig nem is kapott bírságot.
Németh Balázs Szőc polgármestere
Azért gondoltam Nyirádot, mert akkor miért nem pályázott a pénzügyi dolgozók
jutalmazására? Ez pont azt a célt szolgálta volna, hogy a Belügyminisztérium jutalmazta
azokat az önkormányzati pénzügyi ügyintézőket, akik késedelem nélkül teljesítették az
adatszolgáltatásokat. Egyébként nem vagyok jutalmazás ellenes, erre példa is van. Annak
idején én javasoltam például, hogy a Bőnyi Mónikának adjunk jutalmat.
Lovasi Erika jegyző
A 2,5 millió forint visszafizetendő összegnek az a története, hogy a Diána december elején
jelezte, hogy valószínűleg vissza kell fizetni a szociális juttatásokból, ezért kérte, hogy
emeljétek meg a támogatások összegét. Alapvető probléma, hogy személyi változás
történt, és egyik sincs itt azok közül, akikről most szó van.
Nagy Gábor alpolgármester
A jutalmazáson kívüli rovatokkal kapcsolatban van észrevételetek?
Németh Balázs Szőc polgármestere
Be van tervezve például egy bicikli. Az a nyirádi hivatalsegédnek kell, nem? Ez milyen
szőci célt szolgál? Nem tudom elképzelni!
Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
A hivatal működéséhez szükséges, pont annyira, mint akár egy asztal!
Annyit tennék hozzá, hogy a szálak nem ennyire kuszák! Erősíts meg, kérlek, éppen a
múlt héten ültünk le hárman, szőci polgármester, jegyző és én, ahol feltártad ezeket a
problémákat, és részünkről abszolút konstruktív visszhangja volt a felvetéseidnek.
Képviselő-társaknak mondom el, hogy megállapodásra jutottunk, hogy azért, hogy ne
halmozódjanak a felmerült problémák, kéthetente keddenként, reggel 8 órakor a három
vezető ezentúl le fog ülni, és az elmúlt két hétben felmerült minden problémát meg fogunk
beszélni. Megkeressük a megoldási lehetőséget, hogy ne torlódjanak föl a gondok, és
azokat így kezelni tudjuk. Ebben egyetértés volt közöttünk.
El kell ismerni, hogy kommunikációs problémák is voltak korábban, mert tényleg nem
könnyű átlátni ennyi területet. A csúcsvezetőnek támaszkodnia kell az adott szakemberre.
A hivatal dolgozóiban abszolút garanciát látok arra, hogy a jövőben mind a szőci
képviselő-testület és polgármester, mind a nyirádi képviselő-testület és polgármester
támaszkodni tud rájuk, és ennek az eljárásrendjét mi hárman részletesen meg is
beszéltük.

Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 2016. február 8-i együttes,
nyilvános ülésének jegyzőkönyve

8

Szőc álláspontját meg tudom érteni, még ha nem is fogadom szívesen. Ez a 44.200 Ft a
jelképes súlya ellenére nagy jelentőséggel bír. Azért, mert olyan érdekes helyzet fog
kialakulni, hogy maradunk mi hárman vezetők a közös hivatalunkkal, egyetértünk
alapvetően szinte mindenben, viszont Szőc tekintetében eszköztelenül fog ott állni a
polgármester. Én a rendelkezésemre álló eszköztárral szeretek pozitívan hatni. Ez egy
furcsa, visszás helyzetet fog eredményezni, ezért arra kérlek benneteket, hogy ennek
tudatában döntsetek, hogy mindezt bevállaljátok-e? Abban gondolkodom, hogy a mostani
problémák a jövőben ne szülessenek meg, illetve egy jó eszköztárral megfelelően
legyenek kezelve. A múltat elfogadom, a 44.200 Ft a jövőről szól.
Németh Balázs Szőc polgármestere
Nem azt mondtam, hogy a következő években nem kívánok jutalmat fizetni, csak jelenleg
úgy látjuk, hogy a 2016. évben ez nem reális. Ha pozitív változást látunk, nem fogom
kizárni a jutalmazás lehetőségét. Én fordítva gondolkodom, először lássam a pozitív
változást, utána legyen a jutalmazás. Nem zárnám ki például egy költségvetés
módosítását lehetőségét sem, meg lehetne ezt oldani úgy is, utólag.
Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
A nyirádi testülethez szólva annyit tennék hozzá, hogy megvan annak a lehetősége, hogy
ha a szőci önkormányzat ehhez a rovathoz a saját 17 %-ával nem kíván hozzájárulni,
abban az esetben mi dönthetünk úgy, hogy mi megfinanszírozzuk a Szőcre jutó 44.200 Ftot, és így a jutalomra tervezett teljes összeget Nyirád Önkormányzata biztosítaná.
Németh Balázs Szőc polgármestere
Közben megbeszéltük képviselő-társaimmal, hogy megelőlegezzük a hivatal dolgozóinak
a bizalmat és 44.200 Ft-tal hozzájárulunk a 2016. évi jutalomkerethez.
Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
Rendben van. Nagyon köszönöm a bizalmat és a szőci testület rugalmasságát.
Biztosítékként itt van a két polgármester számára, hogy egyetértési joguk van a jegyző
által meghatározott jutalmakkal kapcsolatban, mely adott esetben Szőc polgármesterének
is abszolút vétójogot ad. Németh Balázs személye garancia arra, hogy a szőci testület
véleménye legyen érvényesítve ennek a jutalmazásnak a szempontrendszerében.
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Először a nyirádi testületet kérem,
szavazzunk a közös hivatal 2016. évi költségvetésének előterjesztés szerinti – a mai
ülésen elhangzott kiegészítésekkel történő - elfogadásáról!

A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.8.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
38.062 eFt bevételi és
38.062 eFt kiadási
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetését, melyhez Nyirád Község Önkormányzata 2.083 eFt
fenntartói hozzájárulást biztosít saját költségvetéséből.
Felelősök:
Határidő:

Nagy Gábor alpolgármester
Lovasi Erika jegyző
folyamatos, és 2016. december 31.
A közös hivatal 2016. évi költségvetése
e jegyzőkönyv 1. melléklete

Nagy Gábor Nyirád alpolgármestere
A szőci testületet kérem, szavazzon a közös hivatal 2016. évi költségvetésének
előterjesztés szerinti – a mai ülésen elhangzott kiegészítésekkel történő - elfogadásáról!
Nyirád alpolgármestere javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.8.) határozata
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
38.062 eFt bevételi és
38.062 eFt kiadási
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetését, melyhez Szőc Község Önkormányzata 484 eFt fenntartói
hozzájárulást biztosít saját költségvetéséből.
Felelősök:
Határidő:

Németh Balázs polgármester
Lovasi Erika jegyző
folyamatos, és 2016. december 31.
A közös hivatal 2016. évi költségvetése
e jegyzőkönyv 1. melléklete
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