JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testületének 2022. július 21-i rendkívüli
üléséről, mely 8.00 órakor kezdődik.
Helye: Vértestolna Önkormányzata házasságkötő-tárgyaló terme.
2833 Vértestolna, Petőfi Sándor utca 67. szám.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 2. melléklete):
dr. Zigó Tamás polgármester, Hartai József alpolgármester, Schatz József, Uttó Ákos
képviselők.
Marady Szilvia Irén képviselő előre jelezte távolmaradását az ülésről.
Meghívottak nevei:
dr. Szmodis István János jegyző,
Az ülésen megjelent meghívottak:
dr. Szmodis István János jegyző,
dr. Zsótér Andor háziorvos
dr. Szmodics Katalin fogorvos
Bankósné Nyerges Lívia védőnő
Kernyáné Nagy Pálma pedagógus, Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai
telephelye,
Palatin Anna igazgató, Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
Az ülésen megjelent lakossági érdeklődő: Dr. Zigó Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 fő képviselő és a
polgármester van jelen, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Dr. Zigó Tamás polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát a meghívóban (a jegyzőkönyv
1. melléklete) foglaltak szerint, azzal, hogy a napirendi pontokat javasolja kiegészíteni a következők
szerint:
6./ Környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Vértestolna 0186/3 hrsz.-ú
ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzat módosítása kapcsán
Előterjesztő: dr. Zigó Tamás polgármester
Szavazásra bocsájtja a napirendi javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete
63/2022. (VII.21.) határozata
a napirendről
Vértestolna Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. július 21-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ Egészségügyi alapellátásról tájékoztatás
Előterjesztő: háziorvos, fogorvos, védőnő
2./ A Vértestolnai Általános Iskola (Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
Vértestolnai telephelye) helyzetéről
Előterjesztő: dr. Zigó Tamás polgármester
3./ Vértestolna Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Zigó Tamás polgármester
4./ Nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díjáról szóló
önkormányzati rendelet
Előterjesztő: dr. Zigó Tamás polgármester
5./ Az étkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: dr. Zigó Tamás polgármester
6./ Környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Vértestolna 0186/3 hrsz.-ú
ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzat módosítása kapcsán
Előterjesztő: dr. Zigó Tamás polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester köszönti Bankósné Nyerges Lívia védőnőt. Tájékoztatóját a
képviselő-testület tagjai előzetesen írásban megkapták, annak tartalmát megismerhették. (A
jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi).
Bankósné Nyerges Lívia védőnő röviden ismerteti a beszámolóját.
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Dr. Zigó Tamás polgármester megkéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Zigó Tamás határozati javaslata: Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete
Bankósné Nyerges Lívia védőnő tájékoztatását Vértestolna Község egészségügyi alapellátás
helyzetéről fogadja el.
Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete
64/2022.(VII.21.) határozata
Bankósné Nyerges Lívia védőnő tájékoztatásáról
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bankósné Nyerges
Lívia védőnő tájékoztatását Vértestolna Község egészségügyi alapellátás
helyzetéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester
Bankósné Nyerges Lívia védőnő 8 óra 30 perckor távozik az ülésteremből.
Dr. Zigó Tamás polgármester elmondja, hogy Dr. Zsótér Andor háziorvos tájékoztatóját a
képviselő-testület tagjai előzetesen írásban megkapták, annak tartalmát megismerhették. (A
jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi). Egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Zigó Tamás polgármester határozati javaslata: Vértestolna Község Önkormányzata képviselőtestülete Dr. Zsótér Andor háziorvos tájékoztatását Vértestolna Község egészségügyi alapellátás
helyzetéről fogadja el.
Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozza:
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Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete
65/2022.(VII.21.) határozata
Dr. Zsótér Andor háziorvos tájékoztatásáról
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Zsótér Andor
háziorvos tájékoztatását Vértestolna Község egészségügyi alapellátás
helyzetéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester

Dr. Zigó Tamás polgármester elmondja, hogy Dr. Szmodics Katalin fogorvos tájékoztatóját a
képviselő-testület tagjai előzetesen írásban megkapták, annak tartalmát megismerhették. (A
jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi). Egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Zigó Tamás polgármester határozati javaslata: Vértestolna Község Önkormányzata képviselőtestülete Dr. Szmodics Katalin fogorvos tájékoztatását Vértestolna Község egészségügyi alapellátás
helyzetéről fogadja el.
Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete
66/2022. (VII.21.) határozata
Dr. Szmodics Katalin fogorvos tájékoztatásáról
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete Dr. Szmodics
Katalin fogorvos tájékoztatását Vértestolna Község egészségügyi alapellátás
helyzetéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester
2. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester köszönti Kernyáné Nagy Pálma pedagógust, a Tarjáni Német
Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai telephelyéről, továbbá Palatin Annát, a Tarjáni Német
Nemzetiségi Általános Iskola igazgatóját. Elmondja, hogy a meghívást jelen testületi ülésre az is
indokolja, hogy a következő, most szeptembertől kezdődő tanévre nem lett elsős gyerek beíratva a
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Vértestolnai Iskolába, azaz a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai telephelyére.
Kifejezte, hogy jó lenne szorosabb kapcsolatot kialakítani az iskola és az óvoda között, például a
nagycsoportos gyerekek meghívásával egy-egy tanórára, vagy a szülők meghívásával azért, hogy a
jövőben mind több gyerek iratkozzon be a Vértestolnai Iskolába.
Palatin Anna igazgató megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy a Vértestolnai Iskola a Tarjáni
Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai telephelyeként működik. Kernyáné Nagy Pálma
pedagógusként dolgozik, a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai telephelyén,
tehát nem tagintézmény-vezetőként. Pedagógusként 100 %-ig ellátja az összevont oktatáshoz
kapcsolódó feladatait, jelentős gondot jelenthet, ha a jelenlegi jogszabályok mellett 2-3 év múlva
nyugdíjba megy, nehéz lesz utánpótlást találni.
Kérdésre elmondja, hogy a Vértestolnai Iskolában égető szükség volt olyan beruházásokat
megtenni, amelyek már nagyon régen elmaradtak, 50 éve ugyanis szinte csak festés volt az
épületben. Mára – a tetőcserén kívül – minden megtörtént. Az utolsó 2 év alatt mintegy 30 millió
forintot költöttek a Vértestolnai Iskolára, főként a Bethlen Gábor alapból elnyert pályázatok
jóvoltából. Sok mindenben a Vértestolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat is segített.
Korábban ő is szorgalmazta a nyílt órák megtartását, és kezdetben sor került ezekre, azonban
belátta, hogy ha az összevont oktatásban a vendégek jelenlétére a rend megváltozik, felbomlik.
Egyfajta bemutatót lehet csak tartani a szülők jelenlétében. Vértestolna településen szervezett
délutáni közösségi, ifjúsági programok is segíteni tudnának a gyerekek közösségépítésében.
Az összevont oktatásnál pedig nagyon fontos a szülői háttér biztosítása.
További kérdés és hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Zigó Tamás polgármester határozati javaslata: Vértestolna Község Önkormányzata képviselőtestülete megkéri a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai telephelyének
pedagógusát, illetve Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatóját, hogy továbbra is
működjenek együtt Vértestolna Község Önkormányzatával a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános
Iskola Vértestolnai telephelyére (Vértestolnai Általános Iskola) történő beiratkozások növelése
érdekében és a Vértestolnai Általános Iskola megismertetésében, a Vértestolnai Katicabogár Német
Nemzetiségi Óvoda felé, illetve Vértestolna óvodáskorú gyermekeinek szülői felé való
kommunikációval, illetve bemutató órák megtartásával.
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete megköszöni Kernyáné Nagy Pálma
pedagógusnak és Palatin Anna igazgató asszonynak az ezidáig tett erőfeszítéseket és munkájukat a
Vértestolnai Általános Iskola érdekében.
Határidő: Azonnal, Felelős: dr. Zigó Tamás polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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67/2022. (VII.21.) határozata
a Vértestolnai Általános Iskola (Tarjáni Német Nemzetiségi Általános
Iskola Vértestolnai telephelye) helyzetéről
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete megkéri a Tarjáni
Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai telephelyének pedagógusát,
illetve Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatóját, hogy
továbbra is működjenek együtt Vértestolna Község Önkormányzatával a
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai telephelyére
(Vértestolnai Általános Iskola) történő beiratkozások növelése érdekében és a
Vértestolnai Általános Iskola megismertetésében, a Vértestolnai Katicabogár
Német Nemzetiségi Óvoda felé, illetve Vértestolna óvodáskorú gyermekeinek
szülői felé való kommunikációval, illetve bemutató órák megtartásával.
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete megköszöni
Kernyáné Nagy Pálma pedagógusnak és Palatin Anna igazgató asszonynak az
ezidáig tett erőfeszítéseket és munkájukat a Vértestolnai Általános Iskola
érdekében.
Határidő: Azonnal
Felelős: dr. Zigó Tamás polgármester
Kernyáné Nagy Pálma és Palatin Anna 10 óra 10 perckor távoznak az ülésteremből.
3. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Vértestolna Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetet, valamint a főépítészi feljegyzést előzetesen írásban megkapták. (a jegyzőkönyv 6. és 7.
melléklete) Javasolja, hogy alkossák meg a rendeletet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotja:
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 21.) önkormányzati
rendelete
Vértestolna Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.)
Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 1. §-ában kihirdetett
veszélyhelyzetben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 13. § (1) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 42/A. §ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítész, továbbá a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 7/2017. (IX.01.) számú önkormányzati rendeletben megjelöltek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Vértestolna Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet a 4.
§ 1/a pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/a Az FL/O/30/4.5/1000 jelű falusias lakóövezet építési paraméterei:
a)
kialakítható legkisebb telekterület: min. 1000 m2
b)
kialakítható telekszélesség min. 18 m
c)
beépítési mód: oldalhatáron álló
d)
megengedett legnagyobb beépítési mérték: 30%
e)
megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
f)
kötelező zöldfelületi arány: 40%
g)
építési hely meghatározása
ga) előkert ki nem alakult esetben legalább 5,0 m, kiépült utcaszakaszon a szomszédos 3
telken kialakult homlokzatvonal szerint,
gb) előkert legkisebb mérete a Kert utca északkeleti oldala mentén a részben beépített és
utcától meredeken emelkedő, 107/3; 108/2; 109; 110/2; 112; 113/4;113/5 Hrsz.-ú
telkeken, a főépület esetén legalább 5,0 m, de ha az oldalkert irányában a támfalépítmény,
vagy terepszint alatti épületrész készül akkor az legfeljebb 2,0 m-re közelítheti meg a
közterületi határt
gc) oldalkert kialakult telekosztásnál legalább 4,0 m, tekintettel az OTÉK 36. §-(1)
bekezdésében foglaltakra, új telekalakítású területen 6,0 m
gd) hátsókert: min. 10 m az 50 m-nél kisebb telekhosszúság esetén,
min. 25 a 100 m-nél kisebb telekhosszúság esetén,
min. 50 m a 100 m-nél nagyobb telekhosszúság esetén,
a legfeljebb 30 m hosszú telek esetén nem kell hátsókertet biztosítani, a telek a hátsó telekhatárig
beépíthető
h)
állattartó vagy vállalkozói műhelyépület beépíthető alapterülete legfeljebb a telekterület 15%a.
2. §
Jelen rendelet 2022. július 22-én napon lép hatályba.
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4. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a nevelési-oktatási
intézményekben ellátottak intézményi térítési díjának kalkulációját a 2022. évre
vonatkozóan és a rendelet tervezetet a nevelési-oktatási intézményekben ellátottak
intézményi térítési díjáról szóló előzetesen írásban megkapták. (a jegyzőkönyv 8. és 9.
melléklete)
Javasolja, hogy alkossák meg a rendeletet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelete
nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díjáról
Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet
1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete által fenntartott Vértestolna
Katicabogár Német Nemzetiségi Óvodában 866.-Ft/fő/nap étkezési térítési díjat kell
alkalmazni. A fenti összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
2. §
Hatályát veszti a nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díjáról
szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet.
3. §
Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
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5. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális étkeztetés
térítési díjának 2022. év szeptember 1. napjától irányadó kalkulációját és az étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet tervezetet előzetesen írásban megkapták. (a jegyzőkönyv 10. és
11. melléklete) Javasolja, hogy alkossák meg a rendeletet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelete
az étkeztetés térítési díjáról
Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V.24.) Kormány rendelet 4. §-a alapján – a 180/2022. (V.24.) Kormány rendelet
1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az étkeztetés térítési díja:
a)
helyben fogyasztás és elvitel esetén: 1.083.- Ft/ellátási nap/adag
b)
lakásra szállítással 1.083.- Ft/ellátási nap/adag,
a fenti összegek ÁFÁ-t nem tartalmaznak.
2. §
Hatályát veszti az étkeztetés térítési díjáról szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet.
3. §
Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
6. Napirend
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Dr. Zigó Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Állami Főépítészi Iroda a
Vértestolna 0186/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzat módosítása kapcsán
hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot a környezeti vizsgálat szükségességének
meghatározását illetően. A hiánypótlási felhívást a jegyzőkönyv 12. melléklete tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Zigó Tamás határozati javaslata: Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Vértestolna 0186/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzat
módosítása kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat
lefolytatására nincsen szükség. Döntését a környezeti vizsgálat szükségességének
meghatározása érdekében megkérdezett érintettek, a környezet védelemért felelős szervek
válaszaira alapozta.
Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete
68/2022.(VII.21.) határozata
Vértestolna 0186/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó helyi építési
szabályzat módosítása kapcsán Környezeti vizsgálat
szükségességének meghatározásáról
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Vértestolna 0186/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó helyi építési
szabályzat módosítása kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatására nincsen szükség. Döntését a
környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása érdekében
megkérdezett érintettek, a környezet védelemért felelős szervek
válaszaira alapozta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A képviselő-testületi tagok részéről több kérdés, bejelentés nem hangzik el, a polgármester a
nyílt ülést 10 óra 55 perckor bezárja.
K.m.f.
Dr. Zigó Tamás
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző
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