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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Mely készült Vácduka község Önkormányzat képviselő-testületének 

2016. szeptember 22. napján 

18 óra 22 perces kezdettel megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Jelen vannak:   

- Makkos László polgármester 

- Fézler Zsoltné alpolgármester 

- Borgulya János képviselő 

- Csepreginé Nagy Gizella Ildikó képviselő 

- Kalkó Gedeon képviselő 

- Rákóczi Istvánné képviselő 

- Kucsera Csaba képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

- Hegyi Ágnes jegyző 

- Jónásné Héder Hedvig aljegyző 

 

 

Makkos László polgármester köszöntötte a jelenlevőket, megállapította, hogy a testület határozatképes. 

A Polgármester a jegyzőkönyv vezetésére Horváth Zsolt Lászlónét kérte fel.  

 

A Polgármester javaslatot tett a napirend módosítására. 

 

Új napirendi pontként javasolta felvenni a következő pontokat: 

V. napirendi pontként a szociális tűzifa igénylésére indított pályázat megvitatását 

VI. napirendi pontként a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást 

VII. napirendi pontként az iskolai Intézményi Tanácsba történő delegálást 

VIII. napirendi pontként az egészségügyi körzethatárok kijelölését 

IX. napirendi pontként a köztisztviselők jogállását, valamint 

X. napirendi pontként a LeNoGem üggyel kapcsolatos ügyvédi megkeresést. 

 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendre tett módosító javaslatot 

egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

I. Napirendi pont: Tájékoztatás az ITET ülésekről  
A Polgármester röviden összefoglalta, hogy a legutóbbi testületi ülés óta mi történt. Folyamatban van 

két falu felvétele, Váchartyáné és Váckisújfalué. Megérkeznek a szerződések a részünkre, ezzel 

kapcsolatban szükséges egy képviselő-testületi döntés, hogy a támogatási összeget mire szeretnénk 

költeni. Mi ezt a működésre szeretnénk fordítani, mint az első félévben is. Az első félévben is sikeresen 

elszámoltunk, így ismét rendezvényekre szeretnénk költeni. Település-fejlesztésre is lehetne költeni, de 

ez nem akkora összeg, hogy erre áldozni lenne érdemes belőle. 

Csepreginé Nagy Ildikó képviselő kérdése, hogy ennek az összegnek egy részét nem lehetne-e a 

csatorna-fedlapok és az úttest javítására fordítani, a Polgármester elmondta, hogy a Közútkezelővel 

nagyon nehéz értekezni, még időpontot próbál csak egyeztetni velük. Táblákat is kellene tőlük kérni, 

valamint a főúton történő parkolást megoldani. Remélhetőleg minden probléma megnyugtató megoldást 

nyer. A csatorna-fedlapok és a mellettük levő süllyedések miatt már a DMRV Zrt-t is megkereste az 

Önkormányzat.  

Kucsera Csaba képviselő jelezte, hogy magánszemélyek feljelentést tehetnek, hogy ha káruk származik 

az úttest állapota miatt. A Polgármester elmondta, hogy igen, ilyen lehetséges, hogy ha tudják 

bizonyítani, hogy valóban emiatt lett káruk.  
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Kucsera Csaba képviselő kérdésére, hogy a járda projektje egyelőre be van-e fagyasztva, a Polgármester 

elmondta, hogy igen, többe kerülne jól megcsinálni, mint előre gondolta volna. A költségek mérlegelése 

után derült ez ki.  

 

További kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett. 

 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2016. (IX.22.) sz. határozata 

 

A Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester beszámolóját az ITET ülésekről 

elfogadja. 

A II. félévi támogatási összeget a működési költségek finanszírozására kívánja felhasználni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

II. Napirendi pont: Csatlakozási szándék az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális 

Szolgálathoz szociális alapellátás biztosítása érdekében 

 

Makkos László polgármester elmondta, hogy az Önkormányzatnak vannak ellátási kötelezettségei. Az 

étkeztetés és a házi gondozást jelenleg senki nem igényli, de attól még megoldást kellett találni egy 

esetleges igény esetére. Egyik lehetőség a váci, másik az őrbottyáni szolgálat felkérése lenne, akit 

választani lehet, de az Őrbottyáni Segítő Kézzel vettük fel a kapcsolatot a jó tapasztalatok miatt. 

 

A Polgármester Jónásné Héder Hedvig aljegyzőnek átadta a szót. Az Aljegyző asszony elmondta, hogy 

akkor tudja felvenni a szolgálat a települést az ellátottak közé, mikor alapszabályt módosít. Egy 

dokumentum készülne, egy csatlakozási szándéknyilatkozat, amelyet ellenőrzés esetén be tudna mutatni 

az Önkormányzat. 

Fézler Zsoltné alpolgármester kérdésére, hogy kell-e fizetni ezért, a Polgármester azt mondta, hogy nem 

feltétlenül, mert a normatívát szeretnénk, hogy ők megkapják.  

A Polgármester elmondta, hogy egy-két ember már érdeklődött a házi gondozás után, ezért is nagyon 

fontos ennek a csatlakozásnak az elindítása, így fogjuk tudni biztosítani ezt az ellátást. 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen arányban az alábbi határozatot 

hozta.  

 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2016. (IX. 22.) határozata 
 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván az Őrbottyáni Segítő Kéz 

Szociális Szolgálathoz és feladatellátási szerződés kíván kötni az alábbi kötelező önkormányzati 

feladatok ellátásra: 

- házi segítségnyújtás 

- szociális étkeztetés. 

Felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Őrbottyán Város Polgármesterével a szerződés 

megkötése érdekében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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III. Napirendi pont: Tóth Nikolett telekvásárlással kapcsolatos kérelme 

 

A Polgármester elmondta, hogy Tóth Nikolett az egyik Szabadság téri telket szeretné megvenni. Leírta, 

hogy jelenleg br. 3.130.000 Ft-os áron tudja megvenni, és mivel nem egyértelmű bizonyos közművek 

bentléte, ezért kérte, hogy a 130.000 Ft-ot engedjük el, így megvásárolná a telket 3.000.000 Ft-ért. 

 

Fézler Zsoltné alpolgármester kérdezte, hogy volt-e még érdeklődő erre a telekre, illetve, hány telket 

hirdet ott az Önkormányzat. A Polgármester elmondta, hogy három telek eladó abban az utcában, ezeket 

nem nagyon keresik, és nem voltak eddig érdeklődők. A panoráma arrafelé nagyon szép, ott vannak a 

közművek is, igaz, nem a telken belül, de az utcában, ezért tetszett az ár a vevőnek. A Polgármester 

véleménye is az, hogy az Önkormányzat engedje el a 130.000 Ft-ot, ne hiúsuljon meg emiatt az 

adásvétel.  

 

Csepreginé Nagy Ildikó képviselő javasolta, hogy akkor a többi telek árát is módosítani kellene, mert 

eddig ez nem volt egyértelmű, hogy mit tartalmaz az ár, így 3.000.000 Ft-ért lehetne egységesen hirdetni 

őket.  

 

Kucsera Csaba képviselő kérdésére, hogy egyformák-e a telkek, a Polgármester azt válaszolta, hogy 

majdnem egyformák, csak pár négyzetméter az eltérés közöttük. 

Csepreginé Nagy Ildikó javasolta, hogy Vácduka honlapjára fel kellene tölteni az eladó telkek listáját 

és jelezte, hogy érdemes lenne a honlappal kicsit többet foglalkozni, mert nem tartja áttekinthetőnek. 

 

A Polgármester a kérdésre elmondta, hogy már elkezdődtek az informatikai fejlesztések, hogy a 

honlapot rendezettebbé lehessen tenni.  

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2016. (IX.22.) sz. határozata 

 

Vácduka Község Képviselő-testülete a 2167 Vácduka, Szabadság téren található, eladó, önkormányzati 

tulajdonban levő telkek árát egységesíti. A telkek egységes ára 3.000.000.-, azaz Hárommillió Forint 

telkenként. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2016. (IX.22.) sz. határozata 

 

Vácduka Község Képviselő-testülete döntése alapján a 76/4 hrsz-ú, 2167 Vácduka, Szabadság téren 

található önkormányzati telket Tóth Nikoletta részére az Önkormányzat 3.000.000.-Ft, azaz 

Hárommillió Forintért értékesíti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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IV. Napirendi pont: A 017/3 hrsz-ú út átminősítése 
 

A Polgármester elmondta, hogy ez a GKSZ-es terület, a műúttal párhuzamos. A villamosítást az ELMŰ 

csak közterületre rakhat, vagy olyan útra, ami közhasználatú, magántulajdonra nem. Ahhoz, hogy az a 

terület ipari területként funkcionáljon, az áram nagyon fontos lenne. Fafeldolgozás már folyik ott.  

 

Fézler Zsoltné alpolgármester kérdésre, hogy pénzbe kerül-e az átminősítés, az Aljegyző asszony 

elmondta, hogy nem, mert a költségeket az állam állja.  

 

Kucsera Csaba kérdésére, hogy ki van-e mérve az út, a Polgármester elmondta, hogy kimérik, és az 

Elmű is pontosan tudja, hogy merre viheti az oszlopokat. 

 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2016. (IX.22.) sz. határozata 

 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 017/3 hrsz-ú, saját használatú út 

átminősítését kezdeményezi közhasználatú úttá. 

Felkéri az Önkormányzat jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

 

V. Napirendi pont: Szociális tűzifa pályázat  

 

 

A Polgármester elmondta, hogy testületi határozat kell arról, hogy az Önkormányzat induljon-e a 

szociális tűzifa pályázaton. Megváltoztatták a jogosultsági kritériumokat, 76 erdei köbméter fát tudunk 

igényelni. Az önerő 1000 Ft/m3.  

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2016. (IX.22.) sz. határozata 

 

Vácduka Község Önkormányzat képviselő-testülete részt kíván venni a „települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatások” című pályázaton, a 

maximálisan igényelhető 76 m3
 keménylombos tűzifára. 

 

A pályázathoz szükséges 76.000.- Ft+ ÁFA önerőt a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Vácduka Község Önkormányzata a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

 

Határidő. azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

VI. Napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 

 

A Polgármester elmondta, hogy Képviselő-testületi határozatot kell hozni arról, hogy az Önkormányzat 

csatlakozni szeretne.  
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Kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz nem érkezett. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2016. (IX.22.) sz. határozata 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához, 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a központi pályázati kiírás megjelenését követően gondoskodjon a 

csatlakozási nyilatkozat megküldéséről, a pályázati kiírás közzétételéről, és a szükséges további 

intézkedéseket tegye meg, 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

VII. Napirendi pont: A Benedek Elek Általános Iskola Intézményi Tanácsába történő 

képviselői delegálás 

 

A Polgármester elmondta, hogy a vácdukai Benedek Elek Általános Iskola Intézményi Tanácsában a 

helyi Önkormányzat Képviselő-testületéből egy delegált is helyet kap. Korábban Csepreginé Nagy 

Ildikó látta el ezt a feladatot. Most ismételten kell választani egy tagot, aki ezt a feladatot ellátja. 

Csepreginé Nagy Ildikó képviselő röviden tájékoztatta a Képviselőket arról, hogy korábban milyen 

feladata volt egy delegáltnak.  

A Polgármester elmondta, hogy ő nem szeretne tagot javasolni, várja a Képviselők javaslatát. 

Kalkó Gedeon képviselő vállalta a tagságot.  

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2016. (IX.22.) sz. határozata 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vácdukai Benedek Elek Általános Iskola 

Intézményi Tanácsában Kalkó Gedeon képviselőt delegálja, mint Önkormányzati delegáltat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalkó Gedeon képviselő 
 

 
 

VIII. Napirendi pont: Az egészségügyi körzethatárok kijelölése 
 

A Polgármester átadta a szót az Aljegyző asszonynak. Jónásné Héder Hedvig aljegyző asszony 

elmondta, hogy a Kormányhivatal megkereste az Önkormányzatot, hogy van-e rendeletünk az 

egészségügyi körzethatárok kijelöléséről. Utánanézett, de nem volt, mert az egész község egy körzet 

volt. Ezt a rendeletet kell megalkotnia a Képviselő-testületnek. 
 

A Polgármester elmondta az utcák listájával kapcsolatban, hogy Ady köz hivatalosan nincsen Vácdukán, 

ezért azt kérte törölni. 
 

Jónásné Héder Hedvig javasolja, hogy az szerepeljen a mellékletben, hogy a település teljes 

közigazgatási területe a körzethez tartozik. 
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Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IX…..………..) 

önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

E rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző 

szolgáltatókra kell alkalmazni. 

 

2. § 
 

Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, valamint a szolgáltatók részére a területi 

ellátási kötelezettség határait 

háziorvosok tekintetében az 1. melléklet, 

házi gyermekorvosok tekintetében a 2. melléklet, 

fogorvosok tekintetében a 3. melléklet, valamint 

önkormányzati védőnők tekintetében a 4. melléklet 

határozza meg. 

 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Polgármester      Jegyző 

 

 

IX. Napirendi pont: A köztisztviselők jogállásának szabályozása 

 

Csepreginé Nagy Ildikó kérdésére a Polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati normatívára 

kapott összegből kell fedezni a bér és bérrel kapcsolatos kérdéseket.  

 

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(IX…………) sz. rendelete a 

köztisztviselők jogállásának szabályozásáról 
 

Vácduka Község Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232.§-ában, a 234. § (3) bekezdésében valamint 237.§-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet személyi hatálya 
 

1. § 



7 
 

E rendelet hatálya a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal vácdukai kirendeltségén (a továbbiakban: 

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, munkaidőre, köztisztviselői juttatásokra és támogatásokra 

vonatkozó rendelkezéseit a polgármesterre, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre, 

valamint az ügykezelőre és ügykezelőnek nem minősülő munkavállalóra is alkalmazni kell. 

 

2. Munkaidő megállapítás 
 

2. § 
 (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az ünnepnapot megelőző utolsó munkanapon végzendő munkaidő 

tartalmát korlátozhatja, átütemezheti, vagy a munkavégzési kötelezettségétől el is tekinthet. 

(2) A Hivatal munkatársainak munkarendje: 

Hétfőn  7.30-tól 18.00 óráig 

Keddtől  Csütörtökig 7.30-tól 16.00 óráig 

Pénteken 7.30-tól 11.30 óráig tart. 

(3) A Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfőn 8.00-18.00 óráig 

Szerdán 8.00-16.00 óráig 

 

 

3. Illetménykiegészítés, pótlékok 
 

3. § 
(1) A Hivatal köztisztviselője 

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának 

b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

(2) A képzettségi pótlék kerül megállapításra: 

- a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint 

- a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség 

elismeréseként. 

(3) Képzettségi pótlék állapítható meg annak is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai 

végzettségnél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a 

munkakör ellátásához szükséges. 

(4) A képzettségi pótlék részletes szabályait az egységes közszolgálati szabályzat tartalmazza. 

 

4. Köztisztviselői juttatások, támogatások 
 

4. § 
(1) A köztisztviselő gyermeke születésekor egy összegű, 30.000 Ft vissza nem térítendő családalapítási 

támogatásra jogosult. 

(2) A gyermekszületési támogatás a köztisztviselőt gyermekenként illeti meg. 

(3) A gyermekszületési támogatás mindkét szülőt megilleti, amennyiben mindketten az önkormányzat 

köztisztviselői. 

 

5. § 
(1) A munkáltató a köztisztviselő részére, a munkaköri feladatai eredményesebb ellátása érdekében 

folytatott tanulmányok végzéséhez, továbbá állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez: 

a) továbbképzési és 

b) nyelvtanulási 

támogatást biztosíthat. 

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg a tandíj 50%-át. 

 

6. § 
(1) A köztisztviselő eseti kérelmére a munkáltató illetményelőleg kifizetését engedélyezheti. 

(2) Az illetményelőleg maximális mértéke a köztisztviselő havi nettó illetménye. 
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(3) Az illetményelőleg visszafizetésének futamideje 6 hónap. 

 

7. § 
(1) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére foglalkozás-egészségügyi 

ellátást biztosít. 

(2) A köztisztviselőt szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához 2 évenként 36 000 Ft vissza 

nem térítendő hozzájárulás illeti meg. 

 

8. § 
(1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén 40.000 temetési 

segély illeti meg. 

(2) A köztisztviselő halála esetén a munkáltató az eltemettető részére temetési segély kifizetését 

engedélyezheti. Ebben az esetben a temetési segély összege maximum 30.000 Ft 

(3) Ha az önkormányzat az elhunyt köztisztviselőt „saját halott”-jának tekinti, és részben, vagy egészben 

a temetési költséget átvállalta, temetési segély nem fizethető. 

 

9. § 
A cafetéria és egyéb juttatások részletes feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, visszatérítendő 

juttatások esetében a visszatérítés szabályait a jegyző – a polgármesterrel egyetértésben, a költségvetési 

rendelet figyelembe vételével – egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg, mértéke a központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeg. 

 

10. § 
A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulást állapít meg, melynek kifizetésére egyösszegben, 

minden év decemberében kerül sor. 

 

5. A köztisztviselői juttatások megállapításának, elszámolásának rendje 
 

11. § 
(1) Az alanyi jogon járó köztisztviselői juttatásokat az ok felmerülésétől számított 10 napon belül ki kell 

fizetni. 

(2) A munkáltató mérlegelési jogkörétől függő köztisztviselői juttatások megállapítása előtt a 

munkáltató köteles kikérni a köztisztviselőkből álló, e célból létrehozott bizottság véleményét. 

(3) A juttatások mértékének, feltételeinek, elbírálásának, elszámolásának e rendeletben nem 

szabályozott rendjét a munkáltató az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

 

6. A juttatások fedezete 
 

12. § 
A rendelet végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet a mindenkori önkormányzati költségvetésben 

kell biztosítani. 

 

7. Záró rendelkezések 
 

13. § 
 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

X. Napirendi pont: A LeNoGem perben érkezett ügyvédi megkeresés 

 

A Polgármester a napirend tárgyára való tekintettel zárt ülés tartását javasolta. 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés tartására tett javaslatot egyhangú, 

7 igen szavazattal elfogadta. 
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XI. Napirendi pont: Települési támogatások  

 

A Polgármester a napirend tárgyára való tekintettel zárt ülést rendelt el. 

 

 

XII. Napirendi pont: Beiskolázási támogatás 

 

A Polgármester a napirend tárgyára való tekintettel zárt ülést rendelt el. 

 

 

XIII. Napirendi pont: Szociális ösztöndíj 

 

A Polgármester a napirend tárgyára való tekintettel zárt ülést rendelt el. 

 

 

Egyéb napirendi pont nem volt. 

 

A polgármester a nyílt ülést 20 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

         Makkos László                Hegyi Ágnes    

          polgármester                    jegyző 


