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H O M O K B Ö D Ö G E  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 13. napján 17 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 13. napján 

17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Áldozó Péter polgármester, Lukács Katalin alpolgármester, Németh 

István, Rajkovics Attila és Török Ottó képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző  
- Németh Anett jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné költs. főelőadó 
 
 

A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
Áldozó Péter polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van.  
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy az első 
két napirendi pontot „Homokbödöge Óvoda és Homokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése” napirendi pont alatt tárgyalják, mert a két költségvetés szorosan összefügg 
egymással. 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y :       E lő a d ó : 
 
1./ Homokbödöge Óvoda és Homokbödöge Község Önkormányzat                 Áldozó Péter      
     2017. évi költségvetése                                                                                  polgármester 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
2./ Kommandó település általános iskolájának újjáépítése                                  Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
                                                                                                                                                              
3./ Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elszámolása                   Áldozó Péter      
                                                                                                                               polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek                                                                                                  Áldozó Péter      
                                                                                                                              polgármester 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta kö-
vetkező határozatát: 
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                   Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést 1, 2, 3, 4, 5 és 6/2017.(I.19.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

 
Áldozó Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás 
megállapítása; 1 fő részére közgyógyellátási települési támogatás megállapítása. 
 
Javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :   Homokbödöge Óvoda és Homokbödöge Község Önkormányzat 2017.                 
                                  évi költségvetése 
     E lő a d ó :          Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. (195.) törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-
tervezetét a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részle-
tesen ismerteti a költségvetés-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmá-
nyozhattak. Elmondja, hogy az önálló intézmény költségvetése beépül az önkormányzat költség-
vetésébe. Az óvoda költségvetését 3.319 ezer Ft-tal kell kiegészítenie az önkormányzatnak. Ja-
vasolja, hogy a testület a költségvetést fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy miért kell ilyen sokat hozzátenni az óvoda költ-
ségvetéséhez? 
 
Válasz: 
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Áldozó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy kevés a gyermek és a finanszírozott 
óvónői létszám. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nem az óvodai nevelésnél, hanem az 
intézményi étkeztetésnél kell többet hozzátenni, ott kevesebb a bevétel. 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy a konyhások munkaruhája nagyon elhasználó-
dott, kevésnek tartja a költségvetésbe betervezett összeget. 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy az óvoda is ÁFA-s? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó elmondja, hogy az óvoda nem ÁFA-s, a NAV felé nem 
kell ÁFA-t fizetni. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a járulékok között miért ekkora a különbség? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó válaszában elmondja, hogy az óvónők bére magasabb, 
mint a konyhásoké. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester elmondja, hogy amíg Adásztevellel voltak Társulásban, addig 
pluszban volt az óvoda költségvetése. 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó válaszában elmondja, hogy pluszban akkor sem voltak, 
mindig hozzá kellett tenni az óvoda költségvetéséhez. Előre szoktak átutalni az óvoda számlájára 
finanszírozási összeget, amiből gazdálkodhatott az óvoda. Zárszámadást követően került sor az 
elszámolásra, s előfordult, hogy az átutalt összegből kapott vissza az önkormányzat. 
 
Hozzászólás: 
 
Lukács Katalin alpolgármester kérdezi, hogy előre lehet tudni, hogy ennyi millió fog hiányoz-
ni év végén az óvoda költségvetéséhez? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó elmondja, hogy ez csak tervezet. Előre nem lehet kiszámí-
tani a hiányt. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh István képviselő kérdezi, hogy a munkáltatói járulék is százalékban számolandó? 
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Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó igennel válaszol a kérdésre, 22 %. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

7/2017.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge Óvoda 
2017. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a Homokbödöge óvoda 2017. évi költségvetése Ho-
mokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe történő beépítéséről 
gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét a 
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti 
a költségvetés-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.  
Elmondja, hogy állásfoglalást kaptak arról, hogy a szociális támogatási előirányzatot fel lehet 
használni a közfoglalkoztatottaknál anyagbeszerzésre is. A könyvtár infrastrukturális fejlesztésé-
re 200.000,-Ft-ot lehet felhasználni, amivel minden évben el kell számolni. A pénzmaradvány-
ban benne van az adósságkonszolidációs 10 millió Ft is. Elmondja, hogy a posta nem sok bérleti 
díjat fizet éves szinten. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tárgyalások folynak a Győr-Szol felé 
fizetendő tartozások eltörléséről. Elmondja, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj keretében fizeten-
dő támogatást is meg lehetne finanszírozni a szociális támogatásból. Kérdezi, hogy a vadászok 
mit bérelnek? A továbbszámlázott működési bevételek mit jelentenek? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az önkormányzati területeket bérlik. 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó válaszában elmondja, hogy az orvosi rendelő villany- és 
vízszámláit az önkormányzat fizeti, és ezek kerülnek továbbszámlázásra. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy amíg a temetőknek nem az önkormányzat volt a fenn-
tartója, sokkal több támogatást adott a központi költségvetés. 
 
Áldozó Péter polgármester kérdezi, hogy a kiszámlázott ÁFA mit takar? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó elmondja, hogy ez az önkormányzat bevételei után fize- 
tendő. 
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Hozzászólások: 
 
Németh István képviselő elmondja, hogy a lakáscélú támogatás keretét meg lehetne emelni. 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó elmondja, hogy Bursa Hungarica ösztöndíjhoz az iskola is 
ad támogatást. 
 
Áldozó Péter polgármester hozzászólásában elmondja, hogy nagyon sokat kell hozzátennie az 
önkormányzatnak a védőnői szolgálat működéséhez. Orbán Sándorral, a gesztor Nagytevel Köz-
ség Önkormányzatának polgármesterével beszélt, az ő elmondása szerint azért, mert 
Homokbödögén van a legtöbb védőnői munka. 
 
Obermayer Józsefné költs. főelőadó elmondja, hogy tavaly kevesebbet kellett hozzátenni, előt-
te években pedig inkább kaptak vissza pénzt. Mindez a gyerekhiánynak köszönhető. 
 
Áldozó Péter polgármester javasolja, hogy a költségvetést fogadja el a képviselő-testület. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 

 
1/2017.(II.24.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Homokbödöge Község Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Kommandó település általános iskolájának újjáépítése 
     E lő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Polgárdy Imre, a Veszprém 
Megyei Közgyűlés elnöke adománygyűjtéssel kapcsolatos levelét, melyet a képviselők előzete-
sen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy 10.000,-Ft támogatást állapítson meg a kép-
viselő-testület. A határozatba foglalják bele a következőket: 
A forrás felhasználásának célja: Általános iskola újjáépítése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2017. 
december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Homokbödöge Község 
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Török Ottó képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 

 
8/2017.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovászna megye Kom-
mandó települése leégett általános iskolája újjáépítésére – költségvetése terhére 
10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
A forrás felhasználásának célja: Általános iskola újjáépítése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
január 15-ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elszámolása 

E l ő a d ó :         Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Miskolczi Tibor tű. ezredes 
támogatás elszámolásával kapcsolatos levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, ta-
nulmányozhattak. Javasolja, hogy az elszámolást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 

 
9/2017.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. január 27. napján kelt, támogatás elszámolását 
elfogadja.   
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
E l ő a d ó :        Áldozó Péter polgármester 
(Írásbeli előterjesztés.) 

 
a) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány ké-
relmét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.  Javasolja, hogy 10.000,-
Ft támogatást állapítson meg a képviselő-testület. A határozatba foglalják bele a következőket: 
A forrás felhasználásának célja: Infúziós pumpa beszerzése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2017. 
december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Homokbödöge Község 
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a támogatásal. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármes-
tert a megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 

 
10/2017.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
(H-1083 Budapest, Rákóczi út 51.) részére – költségvetése terhére -  10.000,-Ft tá-
mogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Infúziós pumpa beszerzése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
január 15-ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás 
átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Szerződés jóváhagyása 
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Áldozó Péter polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatásából valósul meg a Homokbödögei Polgármesteri Hivatal 
épületének felújítása. Az előző ülésen elfogadta a testület Szász Róbert árajánlatát, s 
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Ezt követően részletesen ismerteti az aláírt 
szerződést, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 

 
11/2017.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szász Róbert (8563 
Homokbödöge, Petőfi u. 3.) építési vállalkozóval, a Homokbödögei Polgármesteri 
Hivatal épületének felújítására kötött, 2017. január 23. napján kelt építési szerződést 
jóváhagyja. 
Az építési szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Optikai Csalódások Kulturális és Táncegyesület támogatás kérelme 
 
Áldozó Péter polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Optikai Csalódások 
Kulturális és Táncegyesület kérelmet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak.  Az egyesület működésére 50.000,- Ft-ot javasol megállapítani. Javasolja, 
hogy a következőket foglalják bele a határozatba: 
A forrás felhasználásának célja: A Táncegyesület működésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2017. 
december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Homokbödöge Község 
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő egyetért a támogatásal. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármes-
tert a megállapodás aláírására. 
 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
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12/2017.(II.13.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
határozata:  
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Optikai Csalódások 
Kulturális és Táncegyesület (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92., nyilvántartási 
szám: 19-02-0003662) részére – költségvetése terhére – 50.000,-Ft támogatást állapít 
meg.  
A forrás felhasználásának célja: A Táncegyesület működésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
január 15-ig Homokbödöge Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás 
átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Áldozó Péter polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

 
Áldozó Péter polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Rajkovics Attila képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Németh Attiláék kutyája már 
megint az utcán csavarog, veszélyes lehet az emberekre. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy feljelentést kell tenni a kutya tulajdonosa 
ellen. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Áldozó Péter polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 10 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Áldozó Péter     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


