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Napirendi pontok 

 

1. Sárbogárdi Rendőrkapitányság tájékoztatója a település közbiztonsági 

helyzetéről 

Előterjesztő: Budavári Árpád rendőrkapitány 

 

2. Alapi Polgárőrség tájékoztatója a település közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Rompos Mihály polgárőrség elnöke 

 

3. Beszámoló a Sárbogárdi Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Kővágó Dezső tűzoltóparancsnok 

 

4. Határozati javaslat az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

gazdálkodásának első félévi alakulásáról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

5. Határozati javaslat Alap Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának első 

félévi alakulásáról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

6. Egyebek, bejelentések 

 

 

 

 

 

 

A 2014. szeptember 18-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok 

Száma: Címe: 

50/2014.(IX. 18.)  Jegyzőkönyv-hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a napirendi pontok elfogadása 

51/2014.(IX. 18.) Sárbogárdi Rendőrkapitányság tájékoztatója a település közbiztonsági helyzetéről 

52/2014.(IX. 18.) Alapi Polgárőrség tájékoztatója a település közbiztonsági helyzetéről 

53/2014.(IX. 18.) Beszámoló a Sárbogárdi Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről 

54/2014.(IX. 18.) Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi 

alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása 

55/2014.(IX. 18.) Alap község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról, 

szóló tájékoztató elfogadása  

56/2014.(IX. 18.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

57/2014.(IX. 18.) Polgármesteri éves szabadság kiadása 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 17.00 

órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap, Dózsa György utca 31. 

 

Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester 

   dr. Gubik Zoltán alpolgármester 

   Suplicz Attila  települési képviselő 

   Salamon Lajos települési képviselő 

   Zuppon Andrea települési képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelenlévő: 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

Simon János     Fejér Megyei Kormányhivatal 

     Sárbogárdi Járási Hivatalának Hivatalvezetője 

Nyikosné Katzenberger Erika Fejér Megyei Kormányhivatal 

     Sárbogárdi Járási Hivatalának Hivatalvezető-helyettese 

Boros Zoltán    bűnügyi osztályvezető  

Nagy Dávid    Cecei Rendőrőrs Őrsparancsnoka 

Kőrösi Norbert   körzeti megbízott 

Csilléri Zsuzsanna   Cecei Rendőrs képviseletében 

Kővágó Dezső   Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóság Parancsnoka 

Rompos Mihály   Alapi Polgárőr Egyesület elnöke  

 

Igazoltan távol: Erős Gábor  települési képviselő 

   Bölcskei Jenőné települési képviselő 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő 

nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a 

Képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülést megnyitom.  

 

Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület dr. Gubik 

Zoltán alpolgármestert és Suplicz Attila települési képviselőt válassza meg.  

Javasolom, hogy a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület 

Kisariné Lukács Györgyit fogadja el.  

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontját a 

meghívóval azonos tartalom szerint fogadja el. Kérem, aki fenti javaslatokkal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2014. (IX. 18.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 18-i üléséről 

készítendő jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Gubik Zoltán alpolgármestert és Suplicz Attila 

települési képviselőt választja meg. 



Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv 

vezetőjének Kisariné Lukács Györgyit választja meg. 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a soros nyílt testületi ülés napirendi 

pontjait az ülés meghívójában feltüntetettek szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1. SÁRBOGÁRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A TELEPÜLÉS 

KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 
Előterjesztő: Budavári Árpád rendőrkapitány távollétében Boros Zoltán bűnügyi 

osztályvezető 

 

Méhes Lajosné polgármester 

Tisztelettel köszöntöm a Sárbogárdi Rendőrkapitányság megjelent képviselőjét, Boros Zoltán 

bűnügyi osztályvezetőt, Nagy Dávid cecei rendőrőrs őrsparancsnokát, Kőrösi Norbert körzeti 

megbízottat és Csilléri Zsuzsannát a rendőrőrs képviseletében. A képviselők a rendőrség írásos 

beszámolóját az előterjesztés részeként megkapták. Megkérdezem, hogy kívánja-e a 

beszámolóját szóban kiegészíteni? 

 

Boros Zoltán bűnügyi osztályvezető:  

Köszöntöm a testület tagjait. Sajnálatos módon Budavári Árpád rendőr alezredes úr betegsége 

nem tudott eljönni, ezért én képviselem a Sárbogárdi Rendőrséget. Az elmúlt évhez képest 

Alap község közbiztonsága javuló tendenciát mutat. Mást elmondani szóban nem kívánok, 

hiszen mindent tartalmaz a kiküldött írásos beszámoló. Kérem, ha van valakinek kérdése a 

kiküldött napirendi ponthoz tegye fel, szívesen válaszolok.  

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Amennyiben az elhangzottakhoz nincsen egyéb hozzászólás, kérem, hogy aki a Sárbogárdi 

Rendőrkapitányság bűnügyi és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató tartalmával 

egyetért, azt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2014. (IX. 18.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap község 2013. évi bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakat megtárgyalta és azt a 

jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

 

(A jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 1. számú melléklet.) 



 

2. ALAPI POLGÁRŐRSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI 

HELYZETÉRŐL 
Előterjesztő: Rompos Mihály polgárőrség elnöke 

 

Méhes Lajosné polgármester 

Tisztelettel köszöntöm az Alapi Polgárőr Egyesület megjelent képviselőjét, Rompos Mihály 

urat. A képviselők a polgárőrség írásos beszámolóját az előterjesztés részeként megkapták. 

Ezúton szeretném megköszönni az egész éves munkájukat. Megkérdezem, hogy kívánja-e a 

beszámolóját szóban kiegészíteni? 

 

Ropmpos Mihály Alapi Polgárőr Egyesület elnöke: 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Ha van valakinek kérdése a kiküldött beszámolóval 

kapcsolatosan, szívesen válaszolok.  

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Amennyiben nincsen kérdés vagy egyéb hozzászólás, kérem, aki az Alapi Polgárőr Egyesület 

2014. évi munkájáról szóló beszámoló tartalmával egyetért, azt elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2014. (IX. 18.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Polgárőr Egyesület 2014. évi 

beszámolójában foglaltakat megtárgyalta és azt a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

 

(A jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 2. számú melléklet.) 

 

 

3. BESZÁMOLÓ A SÁRBOGÁRDI TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2013. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
Előterjesztő: Kővágó Dezső tűzoltóparancsnok 

 

Méhes Lajosné polgármester 

Tisztelettel köszöntöm a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság képviselőjét, Kővágó 

Dezső tűzoltó őrnagy parancsnok urat. A képviselők a tűzoltóság írásos beszámolóját az 

előterjesztés részeként megkapták. Megkérdezem, hogy kívánja-e a beszámolóját szóban 

kiegészíteni? 

 

Kővágó Dezső tűzoltóparancsnok: 

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. 2012. január elsejétől a tűzoltóság 

beintegrálódott a katasztrófavédelem szervezeti keretei közé, melyet részletesen tárgyal a 

beszámoló. 2013. évben 8 esetben 2014 évben pedig már 7 esetben voltunk Alap Község 



közigazgatási területén valamilyen fajta káreseménynél. Alap, kiesik a nagy forgalom alól. 

Kérem, ha valakinek kérdése van, az tegye fel. 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Amennyiben az elhangzottakhoz nincsen egyéb hozzászólás, kérem, aki a Sárbogárdi 

Tűzoltó-parancsokság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló tartalmával egyetért, azt 

elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2014. (IX. 18.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a 

jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

 

(A jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 3. számú melléklet.) 

 

A meghívott vendégek 17.40 órakor elhagyták az üléstermet. 

 

 

4. HATÁROZATI JAVASLAT AZ ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése első félévi gazdálkodásának 

alakulásáról, szóló előterjesztést a képviselők megkapták. A napirendi pontot a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta. Felkérem, a Bizottság Elnökét ismertesse döntésüket. 

 

Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi Bizottság az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése első 

félévi gazdálkodásának alakulásáról, szóló napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Ha kérdés nincsen, kérem, hogy 

aki a határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 

 

 

 

 

 

 

 



Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

54/2014. (IX. 18.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 28.219.000 Ft bevételi 

főösszeggel, valamint 24.919.000 Ft kiadási főösszeggel elfogadta az Alapi Közös 

Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának első félévi alakulásáról szóló tájékoztatást. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. HATÁROZATI JAVASLAT ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁNAK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 

Az Alap Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése első félévi gazdálkodásának 

alakulásáról szóló előterjesztést a képviselők megkapták.  

A védőnői szolgálat működésével kapcsolatos bevételek és kiadások Alap Község 

Önkormányzat éves költségvetési rendeletébe épülnek be, annak részét képezik, mely az 

Önkormányzat szakfeladataként kerül meghatározásra.  

A teljesített bevételi és kiadási főösszegek nem csak az önkormányzat, hanem a védőnői 

szakfeladatot és a közös hivatal költségvetési számadatait is tartalmazza. 

A társulási költségvetés első félévi teljesítésének véleményeztetése a társult településekkel 

megtörtént, melyet Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete és 

Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadott. 

A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem, a Bizottság Elnökét ismertesse 

döntésüket. 
 

Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi Bizottság az Alap Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése első félévi 

gazdálkodásának alakulásáról, szóló napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 
Méhes Lajosné polgármester: 

Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Ha kérdés nincsen, kérem, aki 

kiküldött napirendi pont határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

55/2014. (IX. 18.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Alap Község Önkormányzata 

2014. év első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és annak tartalmát elfogadta. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 



 

6. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 

a) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási szándék 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 

pályázati kiírás. Az előző évek gyakorlatának megfelelően megmarad az „A” típusú és a „B” 

típusú pályázati kiírás a már felsőoktatási tanulmányokat folytató és a jövőben felsőoktatási 

tanulmányokat folytatni kívánó hallgatók, tanulók számára.  

Az ösztöndíj időtartama: 

„A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. 

tanév második féléve és a 2015/2016. tanév első féléve), „B” típusú pályázat esetén 3x10 

hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 

2017/2018. tanév). 

A pályázók köre: 

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 

érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási 

intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 

részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 

akik 2015-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 

2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik. 

Az önkormányzatoknak egy tanulmányi félévre egy összegben kell átutalniuk az öthavi 

támogatási összeget. A minimum támogatás összege a formailag és a tartalmilag is megfelelő 

pályázatok esetén 1.000 Ft összegű. A települési bírálatok lezárásával a megyei támogatások 

odaítélése tekintetében a megyei önkormányzatok döntenek. Az ösztöndíjpályázat további 

feltételeit a képviselők a 2015. évi forduló Általános Szerződési Feltételei dokumentumból 

ismerhetik. Az önkormányzatoknak október 1-ig kell a csatlakozási nyilatkozatot 

beküldeniük, mely dátum a postabélyegző időpontja lehet. A pályázatok beadásához 

elektronikus rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot kinyomtatva és 

aláírva kell a pályázóknak az önkormányzatnál benyújtaniuk 2014. november 7.-ig. Az 

ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történhet. Csatolni kell a pályázathoz a jogviszony-igazolást, illetve 

a jövedelemigazolásokat. 2013. évben 17 főt támogatott az önkormányzat, mely 680.000 Ft 

összegű támogatás átutalását jelentette (4.000 Ft/fő 10 hónapra).  

Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megismerve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójának feltételeit az alábbi döntést hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert 

a „Nyilatkozat a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról” szóló 



dokumentum aláírására. Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Határidő: azonnal, 

továbbításra 2014. október 1. 

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2014. (IX. 18.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerve a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának feltételeit az alábbi 

döntést hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert 

a „Nyilatkozat a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról” szóló 

dokumentum aláírására. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal, továbbításra 2014. október 1. 

 

 

b.) Polgármesteri éves szabadság kiadása 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a 2014. évben az éves szabadságom terhére a kivett 

szabadságomat időarányosan jóváhagyni szíveskedjenek az alábbiak szerint: március 13-17 

napokon, július 14-25 napokon, augusztus 18-29 napokon, és szeptember 15-25 napokon. 

Egyúttal bejelentem személyes érintettségemet és nem kívánok szavazni. 

 

dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester Asszony eddig igénybe vett 

szabadságáról tudomásvétellel hozzon döntés. Határozati javaslatom: Alap Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, mint munkáltató, jóváhagyja, hogy Méhes Lajosné 

polgármester szabadságát 2014. március 13-17. napokon, július 14-25. napokon, augusztus 

18-29. napokon valamint szeptember 15-25 napokon vette igénybe. 

Határidő: azonnal Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2014.(IX.18.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint munkáltató, jóváhagyja, hogy Méhes 

Lajosné polgármester szabadságát 2014. március 13-17. napokon, július 14-25. napokon, 

augusztus 18-29. napokon valamint szeptember 15-25 napokon vette igénybe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Gubik Zoltán alpolgármester 

 

 



Méhes Lajosné polgármester: 

- szeptember 9-én Székesfehérváron védelmi felkészítésen vettem rész,  

- az árkok kaszálása, karbantartása megtörtént, a víz rendben elfolyik, 

- szeptember 11-én BM ellenőrzést kaptunk a közmunkaprogramokkal kapcsolatban, 

- szeptember 13-án a szociális otthon területén nyílt napon vettem részt, 

- a faluban az új buszmegállók készülnek, újjáépülnek, 

- a mai nap ünnepélyes keretek közt átadásra kerültek a felújított óvodák, 

- szeptember 27-én szüreti felvonulást tervezünk, az „Itthon vagy - Magyarország 

szeretlek!” rendezvénysorozat keretében, napközben az alábbi rendezvények 

látogathatók: 

o szüreti felvonulás 

o gulyáslevesfőző verseny  

o öko játszóház 

o vetélkedők 

o hőlégballon  

 

 

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.10 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

          Méhes Lajosné                                                   Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  

polgármester                    jegyző 

 

 

 dr. Gubik Zoltán       Suplicz Attila  

    jegyzőkönyv hitelesítő                                                             jegyzőkönyv hitelesítő 

 


