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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános, rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2019. július 18. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
1. Horváth Zoltán   alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbert Árpádné képviselő 
4. Németh András   képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző 

Egyesület elnöke 
6. Papp Attila    képviselő; a Nyirád Polgárőr Egyesület elnöke 
7. Lovasi Erika   jegyző 
8. Molnárné Farkas Rita  Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
9. Bódisné Szencz Anikó  Nyirádi Nyitnikék Óvoda óvodavezető 
10. Óvodai Szülők Közössége és  

Nyirád Községért Alapítvány   Bodó Márta  
11. Iskolai Szülők Közössége   Gárdonyiné Szarka Noémi 
12. Kék Cinke Alapítvány    Bokorné Tasner Márta 
13. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak  

Közhasznú Egyesülete     Molnárné Budai Angelika 
14. Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  Németh András 
15. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány   Hoffmann István 
16. Nyirád Községi Sport Egyesület   Fermos László 
17. Rókadombi Horgász Egyesület    Vajai László 
18. Nyirádi Testépítő Klub    Kovács András 
19. Resolute Kézilabda Club Tapolca –   Horváth Tamás 
20. Hoffmann Motor Sportegyesület Nyirád, Széchenyi u. 43. – Hoffmann Gábor 
21. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 8452 Halimba, 

Arany J. u. 10. –      Bartalos Nikoletta 
 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  

1. Nagy Gábor  polgármester 
2. Horváth Zoltán  alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós   képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő  képviselő 
6. Papp Attila   képviselő 

 
Lovasi Erika jegyző 
 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző 
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, 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 
tagjából 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. Csikány Árpádné képviselő távolmaradását előre 
jelezte. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai a javaslatomat elfogadták, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1.  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 21.) rendelet 
módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Németh Roland és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
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1. NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 9/2014. (XI. 21.) 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2019. (VII.30.) rendelete  

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról  
szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 9/2014. 

(XI.21.) rendelet e jegyzőkönyv 1/1. melléklete. 
 
 

 
 
2. NÉMETH ROLAND ÉS FELESÉGE ÉPÍTÉSI TELEK MEGVÁSÁRLÁSA IRÁNTI 
KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. A telek a Szeptember 4. utca új oldala. 
Tájékoztattam a vevőket, hogy a közművekre történő rákötés költségét nekik kell viselni. 
Megtörtént az ingatlan értékbecslése, várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk  építési telek előterjesztés szerinti értékesítéséről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2019. (VII.18.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából - pályázati 
eljárás mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád, Szeptember 4 u. 911/85 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát átruházza ½ - ½ tulajdoni 
arányban 
 

Németh Roland és Németh-Káplár Dóra 
8454 Nyirád, Levendula u. 6. szám alatti lakosok  

(a továbbiakban: Vevők) részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő 
által készített értékelési bizonyítvány alapján – 550.000 Ft + 27 ÁFA 148.500 Ft= 
698.500 Ft (Hatszázkilencvennyolcezer-ötszáz forint) összegben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőkkel az adásvételi 
szerződést kösse meg.  



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18-i nyilvános, rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 

4

 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőket 
terhelik. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Péntek Zoltán ajkai ügyvédet a szerződés 
elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint 
teendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Ha a Vevők az ingatlan árát megfizetik, és a telekhatáron belülre a vezetékes ivóvizet 
és a villanyáramot bevezettetik, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési 
engedélyt a polgármesternek bemutatják, az önkormányzat a befizetett nettó telekárat 
(550.000.Ft-ot) a képviselő-testület 13/2016. (II.11.) határozatában foglalt feltételekkel 
megkötendő támogatási szerződés alapján, letelepedési támogatás címén részükre 
visszautalja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőket a döntéséről e 
határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére 2019. augusztus 
31. 
 
 
 

3. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG 
VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSRA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A belügyminiszter az idei évben is pályázatot hirdetett az önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Minden évben plusz terheket ró ránk ezen 
pályázat. Nem lehet igazságosan támogatást osztani ebben a rendszerben. Tavalyi évben Németh 
Jenő képviselő szempontrendszerének figyelembevételével sokat finomult ez a rendszer. 
Bekerületek a rendszerbe a 75 éven felüliek. A javaslatom az, hogy a szociális érzékenységét az 
önkormányzatnak meg kell tartania. Javaslom, hogy a tavalyi módon és feltétekkel vágjunk neki 
ennek a pályázatnak. Így ez kb. 1.000.000 Ft költséget jelent az önkormányzatnak. Ami a 
fuvardíjból és köbméterenként 1.000 Ft +áfa önerőből áll össze. Tavaly 60 család részesült a 
támogatásban.  
 
Papp Attila képviselő:  
Én a tavalyi formában javaslom a pályázat benyújtását és a megvalósítását. 
 
Németh Jenő képviselő:  
Én azt a módosítást javaslom, hogy majd a rendeletbe legyen rögzítve, hogy egy háztartásban 
csak 1x2 köbméter fa támogatás kerülhet kiosztásra.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérlek jelezd majd a rendelet megalkotásakor a javaslatod.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:   
Kérem, szavazzunk a pályázat előterjesztés szerinti benyújtásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2019. (VII.18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet I. 9. pont szerinti „a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című pályázatra. 
 
A képviselő-testület a pályázatát 120 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre 
nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 120 m3 
szociális célú tűzifa vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + áfa (152.400 Ft, azaz 
Egyszázötvenkettőezer-négyszáz forint) önrészt biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás 
igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus rögzítés: 2019. augusztus 1. 16:00 óra 
   papír alapon történő beadás: 2019. augusztus 2. 

 
Vegyes ügyek 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Korábbi ülésen testületünk döntött arról, hogy a Nyirádi Nyitnikék Óvodát átszervezi. A döntés 
értelmében szükséges a Nyirádi Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítása. Várom a 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda alapító okiratának előterjesztés szerinti módosításáról.  
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2019. (VII.18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvoda alapító 
okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától módosítja. 
 
A módosító okirat e határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat e határozat 2. melléklete. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:      2019. július 31. 
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Nagy Gábor polgármester:  
Tájékoztatlak benneteket, hogy a bölcsőde helyszíni ellenőrzése megtörtént az irányító hatóság 
részéről. Ugyanúgy, mint az egészségház esetében, hiba nélkül ment át az ellenőrzésen. 
Példaértékű és kivételes ez a szakmai munka, ami itt folyik a pályázattal kapcsolatban.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Tájékoztatlak benneteket, hogy a Magyar Falu program keretében 14,1 millió forint támogatást 
nyert önkormányzatunk a Művelődési Ház villamos korszerűsítésére. A korábbi topos pályázataink 
projektmenedzser feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat látta el. A megyei főjegyző 
körlevélben tájékoztatott, hogy a Magyar Falu program keretében elnyert pályázatok esetében is 
lehetőség van arra, hogy a projektmenedzseri feladatokat ők lássák el. Úgy gondolom, hogy 
pótolhatatlan segítség ez számunkra, a projekt 2,5 %-a a feladat ellátásnak a díja. Ők szakmailag 
a legmagasabb színvonalúak. Javaslom, hogy a Veszprém megyei Önkormányzatot bízzuk meg a 
projektmenedzseri feladatok ellátásával. Várom ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat, 
kérdéseiteket. Kérdés, hozzászólás nem hangzott le. Kérem, szavazzunk a Magyar Falu Program 
keretében, a művelődési Ház villamos korszerűsítésére elnyert pályázati támogatás 
projektmenedzseri feladatok ellátásával a Veszprém Megyei Önkormányzatot bízzuk meg! 
  
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2019. (VII.18.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 
megvalósuló „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című, MFP-NHI/2019 
kódszámú (projekt azonosítója: 1985737345) pályázat projektmenedzseri feladatainak 
elvégzésére megbízza a Veszprém Megyei Önkormányzatot. 
 
A képviselő-testület a megbízási díj fedezetét a pályázatban rendelkezésre álló 
keretből, illetve szükség szerint az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert projekt megvalósítása során 
szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására, és a szükséges 
intézkedések megtételére.  

 
 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 

 
Nagy Gábor polgármester:  
Lakatos Zsolt a Nyírfa utcából, azzal kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretnék a kertjüket bővíteni. 
A telkük mögötti önkormányzati területből szeretnének vásárolni, vagy bérelni a térképen bejelölt 
részen.  
 
Papp Attila képviselő:  
Meg kell nézni a területet.  
 
Németh András képviselő:  
El kell dönteni, hogy mit akarunk kezdeni ezzel a területtel.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Én azt a tájékoztatást adtam nekik, hogy kizárt a terület értékesítése, szóba jöhet az esetleges 
haszonbérlet 10-15 évre. Javaslom, hogy most ne döntsünk ez ügyben, meg kell nézni a területet.  
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Németh Jenő képviselő:  
A szóban forgó terület nem Lakatos Zsolték telekvonalában van. Ezt az ügyet körbe kell járni, most 
ne döntsünk ebben.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Július 27-én szombaton a közterek virágosítását szeretnénk megvalósítani, amelyben a karrier és 
NőközPont is részt vállal egy közös projektünk keretében. Nagyon örülök a közös 
kezdeményezésnek, de egynyári növényeket nem javaslok ültetni. Korábbi években a település 
évente 600-800 ezer forintot költött egynyári növényekre. Az alapelvem az, hogy évelő 
növényeket, például rózsákat, illetve fás szárú virágos cserjéket ültessük geotextíliával, illetve 
faforgáccsal. A virágosítás a következő helyeken valósulna meg: két ágyás lesz a buszmegállónál, 
egy a buszmegálló mellett, a piac melletti füves területen, a Május 1. utca és a Nyírfa utca 
deltájában, a játszótér előtt, a templom háta mögötti füves területen, a parkban kettő ágyás, 
valamint a művelődési ház előtt, illetve az orvosi rendelő kertjében. Ha az iskola működtetőjével 
sikerül megegyezni, akkor a Szabadság utcai iskola és a Széchenyi utca sarkán is lenne kialakítva 
egy évelő növényekből álló virágoskert. A kertek mérete 2m2 és 6 m2 között lenne. A költségekre 
fedezetet biztosít a költségvetés községüzemeltetés sora.  
 
Németh András képviselő:  
Javaslom, az ÖNO melletti bányász emlékmű mellett egy szegélycsíkot leválasztani az ÖNO 
sarkáig. Utána azt a területet be lehetne füvesíteni, fűnyírással karbantartani. Ez kb. 100.000 Ft-
ból meg lehetne valósítani.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Községüzemeltetésből meg lehet valósítani? 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Igen, ez a város- és közéggazdálkodás. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Jó ötletnek tartom.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Betonozott szegély, föld feltöltéssel és füvesítéssel. Virágosítással kapcsolatban van kérdésetek? 
 
Németh Jenő képviselő:  
Elhangzott, hogy rózsa és fás szárú virágos növények lesznek ültetve. Milyen növények kerülnek 
még kiültetésre? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Mályva, jázmin, nőszirom, pampafű, tollbozót fű, szellő rózsa, bazsarózsa, fáklya liliom, őszirózsa, 
levendula, keleti zsálya, margitvirág és ez még bővülhet.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
A templom mögött hova gondoltátok?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A tuják közé.  
 
 
Falunap 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Szeptember 7-én kerül megrendezésre idén a falunap. Már körvonalazódik a program, ez egy 
újszerű falunap lesz. Hiszen ez egy falunap és értéknap lesz egyben. Az értéknap azt jelenti, hogy 
a helyi értéktár bizottság egyre erősebben működik a településen. Már 10 helyi értéket vettünk be 
az értéktárba: az öreg kutat, a hősök ligetét, Erzsébet szobrot, templomot, ONCSA-házakat, 
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kápolnákat, Sár-állót és a diótortát. Ezekkel kapcsolatos bemutatók, kiállítások lesznek. A diótorta 
köré szerveződik a süteményverseny. A felnőtteknek írunk ki egy diótorta készítő versenyt. A 18 év 
alatti fiúkat és lányokat is megszólítjuk, hiszen az értékek átörökítése a cél. Helyben egy 
meghatározott tortát kell készíteni teljesen egyedül, segítség nélkül. Vassné Irma a Nő Központ 
tankonyhájában 2-4 alkalommal felkészítőt tart a torta készítéséről. 
Lesz egy festő kiállítása Csermák-Kovács Tímeának. 5 polgármester versenyt főz, így lesz 
megoldva a lakosság megvendégelése. 500 adag étel fog készülni.  
A falunap költségvetése 1.000.000 Ft. Javaslom ennek a költségét az általános tartalékból 
biztosítsuk. 
Felolvassa a várható programokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem szavazzunk a falunap költségeinek általános tartalékból történő biztosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2019. (VII.18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 7. napján 
falunapot rendez. 
 
A képviselő-testület a falunap költségeire összesen 1.000.000 Ft-ot biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 
 
A falunapra elkülönített összeg felhasználásáról tételes elszámolás készül, melyet a 
polgármester a falunapot követő, soron következő ülésen a képviselő-testület elé 
terjeszt. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 7. és a falunapot követő képviselő-testületi ülés 
 

 
Papp Attila képviselő: 
Szeretném, ha a rendőrlakásnál az új traktorral le lehetne nyírni a füvet, segítsünk nekik ennyit, ne 
legyen ebből probléma. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az új traktort nem, de a többi három közül bármelyiket vihetik, az üzemanyagot vállalja az 
önkormányzat.  
 
 
Papp Attila képviselő: 
A két legforgalmasabb utcában a Dózsa György és a József Attila utcában több helyen is nagy a 
gaz az ingatlan előtt. A templom felett 2 méteres gaz van. Értem, hogy nem a mi feladatunk, de 
nap mint nap ott megyünk el, oldjuk meg ennek a vágását rövid időn belül. 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Egyetértek, meg fogjuk csinálni. De ennek valamilyen anyagi konzekvenciájának kell lennie, mert 
különben más is igényt tartania az ingyenes vágásra. Megkérem a jegyző asszonyt, hogy ennek a 
jogi hátterét teremtse meg.  
 
Lovasi Erika jegyző:  
Rendben.  
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Papp Attila képviselő:  
A pap lakásnál nem került kihelyezésre a megállni tilos tábla a kamionoknak.  
 
Andrónyi Miklós lépviselő:  
Meg kellett volna rendelni a táblákat.  
 
Papp Attila képviselő:  
Meg kell rendelni. Offenbek kereszteződésbe a két tükröt is meg kell rendelni.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Rendeljük meg. 
 
Papp Attila képviselő:  
A civil háznál a faszerkezetet le kell festeni még a tél előtt. Szeretném, ha ezt szakember végezné. 
Az önkormányzat megvenné az anyagot, én megpróbálom elintézni a szakszerű festést.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Fel kell méretni az anyagköltséget. Javaslom még az orvoslakás verandatető festését is elvégezni. 
Meg kell csináltatni, leszámlázzák és kifizetjük.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Az üdvözlő tábla, amit a falu végére teszünk, milyen fázisban van? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ennek felállítását átvállalta az értékbizottság egy pályázat keretében. Turisztikai táblák 
kihelyezésekor a település táblai is kihelyezésre kerül.  
 
Papp Attila képviselő:  
Javaslom, hogy jövőre a művelődési ház kerítés festését tervezzük be, azt a közfoglalkoztatottak is 
el tudják végezni.  
 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-társaim 
munkáját, az ülést 1835órakor bezárom. 
 


