JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 17.-én
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Napirendi pontokra javaslatot tesz, 3.
napirendi pontra, Szavazatszámláló bizottság meghatározása, 4. napirendi pontra a köztisztaság
fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló rendelet napirendi
pont felvételét. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták és 7 igen szavazattal a
napirendet, az alábbiak szerint elfogadják.

NAPIREND
1.) Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi Költségvetés megtárgyalása
2.) Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület /GKRTE/ Együttműködési
megállapodás jóváhagyása
3) A közterületen fogyasztott ital szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalása
4.) Szavazatszámláló bizottság meghatározása
5.) Domony Község Önkormányzatának 9./2003./XI.20./ sz. rendelete módosítása
a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
6.) Egyebek
1. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi Költségvetés megtárgyalása
Pauló László PEB elnök:
Köszönt minden megjelentet a testületi ülésen. A költségvetés, nagyja megbeszélésén túl vannak,
sikerült a pénzügyi bizottsági ülésen megtárgyalni! A módosított anyagot most megkapták!
Elfogadhatónak találja a költségvetést!
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, hogy kapott levelet, hogy a költségvetési rendelet preambulum részét változtatni
szükséges!
Pauló László PEB elnök:
Két tételt külön meghatároztak, az 1.) iskola költségét, 2.) tartalék költség, zárolt költség, 4-5 Mft,
ezekkel a tételekkel elfogadhatónak találja a költségvetést! Amikor elfogadásra kerül a költségvetés,
egy végleges költségvetést kérnek a következő testületi ülésre.
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, hogy gördülő költségvetést is fognak kapni a képviselők, külön határozattal kell
elfogadni. A tartalék, az általános tartalék, a polgármesternek hagy-e a testület hozzáférést? A
képviselő-testület előirányzat módosításként dönthet az átcsoportosításra! Különleges esemény
esetén utólag dönthet a testület.
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Horváth Gyula települési képviselő:
A Pauló László előterjesztéséhez mondja, hogy a képviselőknek ellenőrzési jogköre van, a zárolás
megnevezésére?
Pauló László PEB elnök:
Az általános tartalékról volt szó!
Pauló Pál János alpolgármester:
Nyugodt, célfeltáró, realizáló megbeszélés volt a költségvetés megtárgyalása. A realitásban Fülöpné
Mariann egy érthető költségvetést alkotott a képviselő-testületnek! Köszöni ezt neki! A
költségvetés, biblia jellege megmaradt részére! Tiszta képleteken alapulónak látja a költségvetést!
Az iskola el lett véve, ezt az állam jól látta! A bérjellegű dolgok emelése is szóba kerültek. Dicséri
Tantó Csabát, mindenki jól járt! Eladó-vevő is jól járt.
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy a 120.000,-Ft nettó bér, nem túl nagy összeg! Úgy gondolta, a dolgozóknak
120.000,-Ft bért szeretne adni!
Pauló Pál János alpolgármester:
Nonszensznek tartja, a 60%-os béremelést!
Tantó Csaba polgármester:
Szeretett volna a dolgozóknak adni, fizetésemelést!
Pauló Pál János alpolgármester:
A Mariann a válaszokat megadta a kérdéseikre! A költségvetés elfogadását támogatni tudja!
Kmety Mihály települési képviselő:
A testületi anyagot megkapták, de amit kértek, a dolgozók bérét, név nélkül, nem kapták meg!
Tantó Csaba polgármester:
Úgy gondolja, hogy oda kellet volna figyelni, hogy minimálbéren dolgoznak a Hivatalban a
dolgozók!
Kmety Mihály települési képviselő:
Kérdezi, a főösszegek alakulását a költségvetésnek.
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Konszolidáció van, elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal és az óvoda különbözetéből adódik a
főösszeg változása! Az egyensúly meglegyen, a költségvetésben az a fontos! A 141.456 eíFt a
lényeg! A képviselő-testület kéréseit, felsorolja, amely változtatások már megtörténtek, a
polgármester költségtérítése is benne van!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
Érdeklődik az 500.000,-Ft összegű kérelméről!
Pauló Pál János alpolgármester:
Az Óvodának önálló költségvetése van, a jutalomra vonatkozó kérelem, ha a költségvetésből meg
tudják oldani, akkor lehet adni jutalmat!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
A dologiból úgy tud megtakarítani, ha nem végeznek el valamilyen munkát!
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Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Nem terveznek túlórát, táppénzt, bérmaradvány van, ha 15 napnál több betegállomány esetén.
Novemberben lehet látni a maradványt!
Pauló László PEB elnök:
A költségvetés indokolásánál, nincs kijavítva az önkormányzatnál!
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, hogy ott nem volt változás!
Pauló László PEB elnök:
Megjegyzi, hogy ha az oviban tönkre megy valami, meg kell csinálni, és kifizetni. A béreket jó
lenne jócskán megemelni, 20 éves lemaradásban van mindenki! Kérdőjeleket hozott volna, ha a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 50-60%-os béremelés lenne adva! Óvodának 4 dolgozójának,
alacsony a bére, nekik is a bérét rendezni szükséges a kereteken belül. Javasolja, hegy találjanak
megoldást a bérek rendezésére.
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Az óvónők bére, már rendezve van!
Nemecz János települési képviselő:
Az iskoláról részletes kimutatást kér.
Tantó Csaba polgármester:
Megállapodása volt az iskolának, Domony-Iklad között. Elmeséli a testületnek, hogy történt,
amikor Iklad Önkormányzata inkasszózni szeretett volna.
Pauló Pál János alpolgármester:
Kéri, hogy részletes elszámolást küldjön Iklad település jegyzője!
Pauló László PEB elnök:
Elmondja, hogy az óvodavezető bére, több mint Domony település jegyzőjének!
Horváth Gyula települési képviselő:
A bérekkel kapcsolatban, nem tudják, milyen keveset keresnek a dolgozók!
Pauló László PEB elnök:
Teljesítmény után lehet béremelésről beszélni! Ösztönözve vannak az emberek, azt honorálni lehet!
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
A jegyző a teljesítményértékelést elvégzi! Amelyik önkormányzatnál meg van rá a pénz, tudnak
adni béremelést!
Tantó Csaba polgármester:
Helyettesítésnél, nem tudják a munkát teljesen elvégezni!
Pauló László PEB elnök:
A 4 fő dajkának, és a Hiscka Ádámnak, Bohunka Misinek, a fizetés emelésére lehetőséget keresni,
javasolja!

Pauló László PEB elnök:
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Figyelmet felhívja, a fő Munka törvénykövesre!
Pauló László PEB elnök:
Az átcsoportosítást javasolja, a MT-s dolgozónak, X forintról döntsön a testület, a polgármester
döntse el, kinek mennyit!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
A pedagógiai aszisztens, Magdika, csinálja az étkeztetést, az iskolának is! Elmondja, hogy mi a
feladata. Mint óvodavezető, a nevét, nem adhatja az étkeztetés aláírásainál!
szünet
Tantó Csaba polgármester:
Az óvodában a 4 fő dajka részére, és a 2 fő MT-s dolgozó részére, 10% béremelést javasol!
Pauló László PEB elnök:
Javasolja, az MT-s dolgozó részére, a tartalék keret terhére a 10% bérkorrekciót! Az Óvodánál,a
Magdikát megbízza a polgármester az étkezéssel, 5000,-Ft/hó (bruttó) összegért. Ezért ellátja az
étkezési feladatot, a Polgármester ellenjegyzi a számlákat. Az ovinál a 4 fő részére, 10% béremelés,
az 5000,-Ft a Magdikának, és a polgármester ír alá.
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, hogy péntekre mindenki megkapja az átdolgozott anyagot!
Pauló László PEB elnök:
A tartalékkeretből, a civil szervezetek támogatását meg lehet oldani! Javaslatokat vár a civil
szervezetekre. Az ütemezés meglegyen, azt kéri!
Nemecz János települési képviselő:
Minden Domonyért Alapítványról beszél!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja, a költségvetést,a konszolidált önkormányzati főösszeggel, 138.487 eFt. A
munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott 2 fő dolgozó részére a költségvetésben 10%-os
béremelést javasol A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
7/2014. (II. 17 .) sz. ÖKT határozat
1.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés tárgyalása keretében az Önkormányzat költségvetését 138.487,-eFt
összeggel fogadta el.
2.) A képviselő-testület az önkormányzat munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott 2 fő
dolgozó részére a költségvetésben 10%-os béremelést állapított meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tantó Csaba polgármester:
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Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal költségvetését, 43.167 eft bevételi összeggel. A
Hivatali dolgozók részére 30%-os béremelést javasol. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta
8/2014. (II. 17 .) sz. ÖKT határozat
1.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés tárgyalása keretében a Polgármesteri Hivatal költségvetését 43.167,eFt összeggel fogadta el.
2.) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a költségvetésben 30%-os
béremelést állapított meg, polgármester és a jegyző kivételével, mivel a jegyző nem
köztisztviselő)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bognár Józsefné jegyző:
Törvényességi észrevétel: a jegyző is köztisztviselő, és a Polgármesteri Hivatal dolgozója, valamint
a polgármester javaslatát nem bírálhatja felül a Képviselő-testület.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Napköziotthonos óvoda költségvetését, 35857 eft összeggel, és a 4 fő
dolgozója részére a költségvetésben 10%-os béremelést javasol. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta
9/2014. (II. 17 .) sz. ÖKT határozat
1.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés tárgyalása keretében a Napköziotthonos Óvoda költségvetését
35.857,-eFt összeggel fogadta el.
2.) A képviselő-testület az Óvoda 4 fő dolgozója részére a költségvetésben 10%-os béremelést
állapított meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Domony Község Önkormányzat költségvetési főösszegét, 141.456 eFt
konszolidált összeggel. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a
következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) rendelete a 2014.évi
költségvetésről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról.
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2 NAPIREND
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Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület /GKRTE/ Együttműködési megállapodás
jóváhagyása
Pauló László PEB elnök:
Kérdése az előterjesztéshez, az önkormányzat kötelmeiről.

Tantó Csaba polgármester:
Az 1%-ot javasolja adni az Egyesület részére.
Pauló László PEB elnök:
Az 5. pont első mondata, a feltételes módban maradjon, kéri. (Kikérheti az Egyesület véleményét)
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Domony Község Önkormányzata között kötendő együttműködési
megállapodás tervezetét /GKRTE/ és Domony Község Önkormányzata között kötendő
együttműködési megállapodás tervezetét .A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
igen szavazattal a következő határozatot hozta:
10/2014. (II. 17 .) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gödöllő Környéki
Regionális Turisztikai Egyesület /GKRTE/ és Domony Község Önkormányzata között
kötendő együttműködési megállapodás tervezetét Domony település számára meghatározó
jelentőségű turisztikai ágazat fejlesztése és a GKRTE Helyi TDM Szervezetté történő
nyilvánítása céljából.
Határidő: 2014. 02.28.
Felelős: polgármester
3. NAPIREND
A közterületen fogyasztott ital szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalása
Bognár Józsefné jegyző:
Elmondja, hogy tág fogalom volt az italfogyasztás, ezért szükséges volt a leszabályozása.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja, az italfogyasztásról szóló rendeletet. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II.17.) sz. ÖKT rendelete
a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk. (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendeletről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Domony község közigazgatási területére terjed ki.
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2. §
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztás a rendelet hatálya alá
tartozó valamennyi közterületen.
(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:
a.

közterület használati engedéllyel és belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek
teraszai, élelmiszer boltok, nyitvatartási időben,
b.
közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény engedélyezett
ideje alatt,
c.
az év utolsó és első napja
3. §
Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:
a.

közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. Törvény
2. § 13. pontja szerinti terület, valamint az önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok
közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrészre.
b.
Szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készül terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítőitalokat.
4.§
Jelen rendelet 2014. március 1.-én lép hatályba.

Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
jegyző

(a fenti rendelet szabályainak megszegése esetén a rendőrjárőr helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek összege ötezer
forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belüli újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet)

4. NAPIREND
Szavazatszámláló bizottság meghatározása
Bognár Józsefnéjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy mint Helyi Választási Iroda vezetője meghozta 1/2014 (II.14.) sz.
vezetői határozatát, a képviselők számáról, törvény szerint, Domony településen 6 fővel.
Tantó Csaba polgármester:
A szavazatszámláló bizottság meghatározására javaslatot tesz. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2014. (II. 17.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony községben az alábbi
Szavazatszámláló Bizottságot hozta létre:
1. sz. szavazókör
Katona Zoltánné
Mihalicza Józsefné

Általános Iskola
tag
tag

Domony, Fő út 95.
Domony, Petőfi u. 6.
Domony, Fő út 57.
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Gombos Lajosné
Lukácsné Bíró Veronika
Pauló Jánosné

tag
tag
tag

Domony, Bajcsy-Zs. út 34.
Domony, Ady E. u. 2
Domony, Kossuth u. 3.

2. sz. szavazókör
Gyóni Lászlóné
Pauló István
Szlovák Józsefné
Czifráné Benedek Katalin
Tóth Istvánné

Művelődési Ház
tag
tag
tag
tag
tag

Domony, Fő út 89.
Domony, Fő út 34
Domony, Fő út 82.
Domony, Fő út 36.
Domony, Fő út 20.
Domony, Sport u. 10.

3. sz. szavazókör
Toroczkai Tünde
Liptákné Punak Sára
Palya Péterné
Bagi Mátyásné
Ungi istvánné
Kovácsné Dombóvári Melinda

Ifjúsági Tábor
tag
tag
tag
tag
tag
tag

Domonyvölgy 644 hrsz
Domony, Dv-Akác u. 45.
Domony, Dv-Akác u. 66.
Domony, Dv-Akác u. 20.
Domony, Dv-Akác u. 147.
Domony, Fő út 11.
Domony, Bajcsy-Zs. u. 37

Felelős: HVI vezető
Határidő: azonnal

5 NAPIREND
Domony Község Önkormányzatának 9./2003./XI.20./ sz. rendelete módosítása
a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
Tantó Csaba polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a 70 év feletti személyeknek javasolja a kedvezményeket. Az
előterjesztés szerint szavazásra bocsátja a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosítását. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő rendeletét
alkotja:
Domony Község Önkormányzatának 4/2014 (II.17.) Ökt rendelete
a 9/2003. (XI.20.) sz rendelet a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységről
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6. NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Kérelem érkezett az Aszódi Mentőktől támogatásra. Javasolja 20.000,-Ft összeggel támogatni. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
12/2014. (II. 17 .) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszódi Mentők kérelmét
megtárgyalta, és döntése alapján 20.000,-Ft azaz húsz ezer forint támogatásban részesíti
a kérelmet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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b.)
Tantó Csaba polgármester:
Kérelem érkezett a Flór Ferenc Kórháztól támogatásra. Javasolja 10.000,-Ft összeggel támogatni. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
13/2014. (II. 17 .) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Flór Ferenc Kórház kérelmét
megtárgyalta, és döntése alapján 10.000,-Ft azaz tíz ezer forint támogatásban részesíti a
kérelmet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
c.)
Tantó Csaba polgármester
Kérelem érkezett a Gödöllői Katasztrófavédelemtől verseny támogatásra. Javasolja 20.000,-Ft
összeggel támogatni. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
14/2014. (II. 17 .) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmét megtárgyalta, és döntése
alapján 20.000,-Ft azaz húsz ezer forint támogatásban részesíti
a kérelmet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horváth Gyula települési képviselő:
Kérelme támogatásra szól. Ki Mit Tud rendezvényt terveznek. Káldor Miklós kollégiumból jönnek
majd.
Pauló László PEB elnök:
Nem a támogatási összeggel van problémája, de nem adnak semmit ingyen!
Tantó Csaba polgármester
Beszélt a kollégium igazgatójával, és kérte, hogy bizonyítsanak előbb! Kért tőle konkrét dolgokat,
például, Támogatási Szerződést.
Kmety Mihály települési képviselő:
Visszásnak tartja a dolgot! Ígérnek, és kérnek! Csináljanak előbb valamit!
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Horváth Gyula települési képviselő:
Az elszámolnának!
(Megsértődve elhagyja a helységet)
Pauló Pál János alpolgármester:
Dicsérni szerette volna Gyulát! Elmondja, hogy beszált a kollégium igazgatóval, és a focicsapat
lehetőségéről is beszéltek
Tantó Csaba polgármester:
Képviselő-testület a 92/2007. (X.25.) határozatában elhatározza, hogy csatlakozik az Észak –Kelet
Pest Megyei Helyi Közösséghez, ami már a LEADER egyesület. Ezért szintén csatlakozási szándék
szükséges. Javasolja, hogy Domony község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási
szándékkal részt kíván venni a Galga-mente és térsége Leader Egyesület 2014-2020. közötti
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia
(HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
15/2014. (II. 17 .) sz. ÖKT határozat
1.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2007. (X.25.) határozatában
elhatározza, hogy csatlakozik az Észak –Kelet Pest Megyei Helyi Közösséghez. A Helyi
Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében alapítója lesz a
megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának, az Aszód Térség
felzárkóztatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
Az Észak -Kelet Pest Megyei Helyi Közösségben az önkormányzat képviseletére Tantó Csaba
polgármester jogosult.
2.) Domony község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási szándékkal részt
kíván venni a Galga-mente és térsége Leader Egyesület 2014-2020. közötti programozási
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárva.
K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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