
1 
 

Cirák Község Önkormányzata 

9364 Cirák, Fő u. 6. 

 

9/2013./E. 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 2013. május 07. 



2 
 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2013./E. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 07-én 

18.00 órakor kezdődő, a mihályi faluházban tartott együttes üléséről. 

Jelen vannak:  

Cirák Község Önkormányzata részéről: 

Tóth Sándor Cirák Község Önkormányzat polgármestere  

Horváth Imre   alpolgármester 

Horváth Ervin  képviselő 

Parrag Péter  képviselő 

Hövej Község Önkormányzata részéről: 

 Németh Sándor   alpolgármester 

 Dr. Németh Gyula  képviselő 

 Hollós Kálmán   képviselő 

 Vargáné Nyikos Edit  képviselő 

Mihályi Község Önkormányzata részéről: 

  Csitei Gábor    polgármester 

 Sümeghy Péter György  alpolgármester 

 Horváth Károly  képviselő 

 Horváth László   képviselő 

 Pintér László    képviselő 

 Srágli Zsolt   képviselő 

 

Kisfalud Község Önkormányzata részéről: 

 Ódorné Árvai Margit   polgármester 

 Kiss András    alpolgármester 

 Baboss Tibor   képviselő 

 Nagy Árpád   képviselő 

 Tóth Béláné   képviselő 

Vadosfa Község Önkormányzata részéről: 

  

 Dan Andrásné   képviselő 
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 Szalay Csaba   képviselő 

Meghívottak: 

 Ottlakán Roland Olivér Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője 

 Csillagné dr. Fábián Éva Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 

aljegyzője/jegyzőkönyvvezető 

 Távolmaradását bejelentette:  

 Dr. Némethné István Erzsébet-  Hövej Község Önkormányzata 

  Szabados Stefánia képviselő –  Mihályi Község Önkormányzata 

  Szakács Lajos    Vadosfa Község Önkormányzat 

Csitei Gábor Mihályi község polgármestere köszönti a megjelenteket. A jelenléti 

ív alapján megállapítja, hogy minden település képviselői többségben jelen 

vannak, így az ülés határozatképes. Az ülést a polgármester megnyitja. 

A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, s egyúttal javasolja azok 

elfogadását.  

A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel, más 

javaslat. 

Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt. 

A NAPIRENDI PONTOKAT az alábbiak szerint jóváhagyták: 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (V.7.). sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 
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Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

 

I. A Mihályi Mikroközpontú Óvoda átszervezése 

 

A polgármester javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről minden 

testület hozza meg döntését. 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44 /2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Horváth Károly képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Parrag Péter képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja Dr. 

Németh Gyula képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Baboss Tibor képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Szalay Csaba képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

I. Napirend – Mikroközpontú Óvoda átszervezése 
 

Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármestere röviden ismerteti az 

előzményeket. 

Ódorné Árvai Margit polgármester elmondja, hogy úgy döntött Kisfalud község 

Képviselő-testülete, hogy önálló óvodát hoz létre. Emlékeztetőül hozzáteszi, 

hogy kettő képviselő kérte, hogy számokkal támasszák ezt a változást alá!  

Ennek eleget téve előterjesztésben a számokat megismerhették a képviselők. A 

számítások szerint amennyiben továbbra is Mihályival közösen tartja fenn 

óvodáját, akkor fizetni kell 374 ezer forintot Mihályinak, ha azonban külön válik 

– Hövej településsel együtt – akkor megtakarításuk maradna! A korábbi 

minősített többségi szavazattal kiválásról szavazott Kisfalud, melyet továbbra is 

fenntart.  

Csitei Gábor Mihályi polgármestere megjegyzi, hogy a juttatásokról lemondtak 

a kisfaludi óvoda dolgozói- ismeretei szerint. 

Ódorné Árvai Margit Kisfalud polgármestere elmondja, hogy az óvónők eddig 

sem vettek fel túlórajuttatást, az alapbérről és a vezetői pótlékról pedig nem 

lehet lemondani. Tehát a túlóráról lemondanak, amit eddig sem kaptak. 

Németh Sándor Hövej Község alpolgármestere elmondja, hogy Hövej támogatja 

Kisfalud döntését, eddig is elégedettek voltak az óvodával és döntött a höveji 

testület, hogy az óvodatársulást Kisfaluddal létrehozza. 

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy helyesen jártak el a képviselők azzal, 

hogy számokkal kérték alátámasztani ezt! 

Tudomásul veszi Mihályi a döntést. Fenntartja azonban, hogy nem gazdaságos, 

de mindez majd kiderül.  

Baboss Tibor képviselő (Kisfalud)elmondja, hogy egy ilyen súlyú döntést már 

korábban alá kellett volna támasztani számokkal. 

Ódorné Árvai Margit polgármester megjegyzi, hogy a bejáró gyerekekre járó 

támogatást lehet igényelni, így újabb bevételekhez jut az utaztató önkormányzat. 

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a Klebersberg Intézettel június 

végéig van szerződése, hogy szeptembertől hogy lesz, még nem tudja.  

Horváth Károly képviselő (Mihályi) elmondja, hogy ők beleegyeztek, elfogadták 

Kisfalud döntését. 

Nagy Árpád képviselő (Kisfalud) elmondja, hogy ő is ellenezte Kisfalud önálló 

óvodáról szóló döntését, mivel a kormány szándéka a társulások létrehozása és 

ezt támogatja az állam. A jövőt előrevetítve hozzáteszi, hogy 10 gyermek lesz, 

amit a születendő létszámmal támaszt alá. 

Tóth Béláné képviselő (Kisfalud) elmondja, hogy 18 gyermek lesz a következő 

tanévben is és nem érti, miért beszélnek 10 gyermekről?! 



6 
 

Ódorné Árvai Margit polgármester nyomatékosan megjegyzi, hogy 16 fős 

gyermeklétszám esetén finanszírozza az állam ősztől kettő óvónő, egy dajka 

bérét. 

Tóth Béláné képviselő (Kisfalud) érdeklődik, hogy 10 óra nyitva tartást egy 

dajkával hogyan oldanak meg? 

Csitei Gábor polgármester emlékezteti a képviselőt arra, hogy lemondtak a 

dolgozók a túlóráról. 

Ódorné Árvai Margit polgármester kijelenti, hogy ez Kisfalud dolga, melyet 

meg fog oldani. 

Baboss Tibor képviselő (Kisfalud) nem érti, hogy az óvoda dolgozóinak miért 

jó, hogy lemondtak a túlóráról? Érdeklődve teszi fel a kérdést, hogy szabad 

akaratukból mondtak-e le a dolgozók a túlóráról? Megjegyzi, hogy írásban 

nyilatkoztak ugyan most a dolgozók, de felmerül benne a kérdés, hogy a jövő 

évben is így lesz-e? Kevés a pénz, fontos, hogy működjön egy falu életében az 

óvoda- azt azonban részletkérdésnek tekinti, hogy társulásban működik-e, vagy 

önállóan? Kijelenti, hogy korlátozva a társulás ideje alatt sem voltak a társult 

települések jogai, tehát- véleménye szerint - az intézmény működését nem 

befolyásolja, hogy társulásban, vagy önállóan működik-e!? 

Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy a közös hivatal finanszírozásánál is 

előzetesen magasabb támogatást ígértek. Tehát a 16 fő gyereklétszám esetére 

említett finanszírozást még nem kezelhetjük tényként. 

Nagy Árpád képviselő (Kisfalud) kijelenti, hogy olyan függetlenségi háború ez, 

mely érthetetlen számára, hisz eddig is önálló volt Kisfalud. Elmondja, hogy Ő 

is a falu érdekét tartja szem előtt, ám nemcsak az óvodás szülőkért, hanem az 

egész faluért lett képviselő. 

Dr. Németh Gyula képviselő (Hövej) elmondja, hogy a kisfaludi képviselő-

testület döntött, hogy jól döntött-e, vagy nem, az nem vita téma. 

Baboss Tibor  képviselő (Kisfalud) elmondja, hogy ő tudomásul veszi testülete 

döntését, de a véleménye eltér a többségétől. 

Csitei Gábor polgármester az étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy 

Horváth Gábor vállalkozó megoldja az étkeztetést, így a fél dajka problémája is 

megoldódhat Kisfalud számára. 

Ódorné Árvai Margit polgármester úgy gondolja, hogy ez Kisfalud 

kompetenciája. 

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy mivel ez a probléma a múltkori közös 

testületi ülésen hangzott el, azért foglalkozott a kérdéssel és azért válaszol most 

meg az előző ülésen felvetett problémára. 

Sümeghy Péter alpolgármester (Mihályi) elmondja, hogy a számítások és az 

elmondottak alapján megtakarítást hoz Kisfaludnak az önálló óvoda, ami fontos 

szempont és reméli így is lesz az óvoda működtetése során! 

Csitei Gábor polgármester javasolja, hogy a kisfaludi óvoda különválásáról 

szóló tájékoztatásról és a különválásról hozott határozat elfogadásáról 

szavazzanak a testületek. 
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Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy Cirák esetében is felmerült egy 

probléma, miszerint a belügyminisztérium által kiírt pályázat kapcsán felmerült 

annak lehetősége, hogy Cirák pályázzon az óvodaépület felújítására. Sajnos a 

kiírás alapján fenntartó önkormányzat pályázhat, sőt egy önkormányzat egy 

témakörben adhat be pályázatot. Mihályi döntött a sportcsarnoka felújításáról, 

így rangsorban azt előrehelyezi, a ciráki óvoda felújítása pedig háttérbe szorul. 

Az óvodatársulás érdeke azt kívánta volna, hogy fogjunk össze e témában is. A 

pályázat benyújtása érdekében – úgy tűnik az az egyetlen lehetőség, hogy fel 

kell Ciráknak is mondani az óvodatársulást! Ugyanis az óvoda felújítását célzó 

pályázat benyújtásának feltétele, hogy külön kell válni, hisz nem engedhet el 

egy beruházást Cirák amiatt, hogy társulásban működteti az óvodát! 

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy minden polgármester megkapta a 

pályázati felhívásról szóló levelet! Közös önkormányzati hivatalra társultunk, az 

ő feladata nem az egyes önkormányzat érdekeinek szem előtt tartása. 

Elmondja, hogy Mihályi a sportcsarnokra tavaly is benyújtott egy pályázatot és 

nem nyert, így már csak elő kellett venni a meglévő dokumentációt. Kiemeli, 

hogy Mihályi polgármestereként természetesen Mihályi érdekét kell képviselnie. 

Ugyanakkor hozzáteszi, hogy minden jelenlévő településről jár gyermek a 

mihályi iskolában, tehát úgy gondolja, hogy a sportcsarnok – közvetetten ugyan-

, de mindannyiunk érdekét is szolgálja. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy minden polgármester 

rendelkezett információval a pályázattal kapcsolatban. Mihályi nem is tudott 

arról, hogy Cirák is pályázni kíván!  

Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy nem arra gondolt, hogy Csitei Gábor 

polgármester értesítse a településeket, de kellene egy információs hálózatot 

kialakítani, melyen keresztül értesülhetne mindenki a lényeges kérdésekről, 

témákról. 

Horváth Ervin képviselő felveti annak kérdését, hogy mi lesz a jövőben, ha 

ugyanez a probléma felmerül valami más pályázat kapcsán? 

Pintér László képviselő (Mihályi) is hangsúlyozza, hogy nem a 

székhelypolgármester feladata a tájékoztatás. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy a 8/2013.(III.29.) BM. rendelet 

nem írja feltételként elő a különválást! 

Sümeghy Péter alpolgármester elmondja, hogy van csiszolni való mindkét 

oldalról. Legyen minden testület kötelme, hogy tájékoztatják mind a dolgozót, 

mind a dolgozó a polgármestereket! Sok létesítményünk van, amit szeretnénk 

megtartani, s ezt reflektálni kell az országgyűlési képviselők felé, s az ezekkel 

kapcsolatban felmerülő problémáinkat! 

Horváth Imre képviselő (Cirák) kijelenti, hogy ha nyer az óvodapályázat, ha 

nem, ki kell válnunk! 

A jegyző megjegyzi, hogy május 31-ig el kell fogadni az alapító okiratot! 

Felhívja erre minden testület figyelmét! 
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Csitei Gábor polgármester javasolja, hogy fentiek alapján a kisfaludi és a ciráki 

óvoda különválásáról szóló tájékoztatásról és a különválásról hozott határozat 

elfogadásáról szavazzanak a testületek. 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei tudomásul veszik Kisfalud Község Önkormányzata 

Mihályi Mikroközpontú Óvodából történő kiválását, illetve Hövej Község 

Önkormányzata kiválását is, miszerint Kisfalud és Hövej társulásban kíván 

óvodát működtetni. 

Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei egyben tudomásul veszik Cirák Község 

Önkormányzata Mihályi Mikroközpontú Óvodából történő kiválását is. 

Egyúttal megbízza Mihályi Község Önkormányzata és Vadosfa Község 

Önkormányzata az óvodavezetői feladatok ellátásával a vezető kinevezéséig 

Vargáné Kisfaludy Andrea közalkalmazottat. 
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Egyúttal megbízza Kisfalud Község Önkormányzata és Hövej Község 

Önkormányzata az óvodavezetői feladatok ellátásával a vezető kinevezéséig 

Halász Tamásné közalkalmazottat. 

Egyúttal megbízza Cirák Község Önkormányzata az óvodavezetői 

feladatok ellátásával a vezető kinevezéséig Kápolnási Ernőné 

közalkalmazottat. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Dr. Némethné István Erzsébet, Ódorné 

Árvai Margit, Szakács Lajos polgármester 

Határidő:2013. 05. 31.  

 

Csitei Gábor polgármester megjegyzi, hogy – véleménye szerint- Kisfalud 

esetében ez a döntés egyedül Halász Tamásné (kisfaludi óvónő) érdekét 

szolgálja! 

Horváth Károly képviselő jelzi, hogy szerinte tisztességesebb lett volna, ha az 

érintett nem szavazott volna! 

Csitei Gábor polgármester az elhangzottak alapján megállapítja, hogy a Mihályi 

Mikroközpontú Óvoda megszűnt, ezért kéri, hogy a testületek a megszűnésről és 

a megszüntető okirat elfogadásáról hozzák meg döntésüket. 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 
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Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei egyhangúan megszüntetik a Mihályi Mikroközpontú 

Óvodát és a megszüntető okiratot az előterjesztés szerint jóváhagyják. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Dr. Némethné István Erzsébet, Ódorné 

Árvai Margit, Szakács Lajos polgármester 

 

Határidő:2013. 05. 31.  

 

Tóth Sándor polgármester kéri a jegyzőt, aljegyzőt, hogy vizsgálja meg a 

lehetőségeket, hogy a pályázatot mindkét fél benyújthassa! Elmondja, hogy a 

kötelező társulások felülvizsgálata során talán lehetőség kínálkozik úgy 

benyújtani a pályázatot, hogy a társulás fennmaradhasson, hisz Cirák nem 

mindenáron kiválni szeretett volna, csupán élni kíván a pályázatok adta 

lehetőségekkel! 

 

Csitei Gábor polgármester javasolja, hogy a megalakuló társulások döntsenek a 

jogi személyiségű társulások létrehozásáról! 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Mihályi, Vadosfa Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 

egyhangúan úgy határozott, hogy jogi személyiségű társulást hoz létre 

óvodai feladatok ellátására. 

 

Felelős: Csitei Gábor, Szakács Lajos polgármester 

 

Határidő: 2013. 06. 30. 
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Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2013. (V.7.) sz. 

határozata: 

Hövej, Kisfalud Községek Önkormányzata Képviselő-testületei egyhangúan 

úgy határozott, hogy jogi személyiségű társulást hoz létre óvodai feladatok 

ellátására. 

 

Felelős: Dr. Némethné István Erzsébet, Ódorné Árvai Margit polgármester 

Határidő: 2013. 05. 31. (átszervezés)  

  2013. 06. 30. (jogi személyiségű társulás) 

 

Miután több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester 

megköszönte a megjelenést és a nyilvános ülést 19.30 órakor befejezettnek 

nyilvánította. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Csitei Gábor    Tóth Sándor  

 polgármester    polgármester 

 

 

Németh Sándor  Ódorné Árvai Margit   Szakács Lajos 

alpolgármester   polgármester   polgármester 

 

 

Ottlakán Roland Olivér    Csillagné dr. Fábián Éva 

jegyző      aljegyző/jegyzőkönyvvezető 

 

 

 



12 
 

Horváth Károly      Parrag Péter 

 képviselő      képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő  

 

 

Dr. Németh Gyula  Baboss Tibor  Szalay Csaba 

képviselő    képviselő   képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


