IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 27. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
TAKÁCS GERGELY alpolgármester
AROS-MAGLÓDI MELINDA
HART TIBOR
TÓTH GÁBOR képviselő

Hivatalból jelen van:

TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e
vélemény, javaslat.
A napirendre vonatkozóan javasolja az „Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközség
tulajdonában lévő Ipolyszög 217/2 hrsz-ú ingatlan megvételére” című napirendi pont felvételét,
amit 6. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 5 igen szavazattal
elfogadott.
A napirendre vonatkozóan javasolja az „Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottságába történő
tagválasztásra” című napirendi pont felvételét, amit 7. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet
a Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
A napirendre vonatkozóan javasolja az Egyebek című napirendi pont felvételét, amit 8. napirendi
pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a
Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1) Előterjesztés Aros-Maglódi Melinda eskütétele
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
2)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2020. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

3)

Előterjesztés Ipolyszög község 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4)

Előterjesztés Ipolyszög község belterületi útjainak 2019-2020. évi síkosságmentesítéséről
szóló vállalkozási szerződés megkötésére
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Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
5)

Előterjesztés az Ipolyszög, 03., 05., 04., és a 06 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6)

Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő Ipolyszög 217/2 hrsz-ú
ingatlan megvételére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

7)

Előterjesztés
Ipolyszög
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottságába történő tagválasztásra
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

8)
9)

Egyebek
Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2020/2021-as fordulójának elbírására (zárt)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

10) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Napirendek
1) Előterjesztés Aros-Maglódi Melinda eskütétele
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
foglaltak szerint az önkormányzati képviselőknek megbízatásuk kezdetekor esküt kell tenniük.
Kérem Aros - Maglódi Melinda képviselőtársamat, álljon fel és mondja utánam az eskü szövegét.
(Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Aros - Maglódi Melinda leteszi esküjét.
2) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó
költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó
önkormányzatok 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2019.(XI.27.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a
Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok
2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati
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Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2020. évi belső ellenőrzési tervét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: folyamatos
3) Előterjesztés Ipolyszög község 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A szerződés 2019.december 31-én lejár, ezért szükséges új
megállapodás megkötése. Az MVM Partner Zrt. 2019. évben a villamos energiát 19,87 Ft/kWh
áron értékesítette. 2020. évre megküldött árajánlatuk 20,25 Ft/kWh árról szól. Más szolgáltatóktól
nem kaptunk kedvezőbb ajánlatot.
Takács Gergely alpolgármester: A közvilágítási lámpák azok az önkormányzat tulajdonában
vannak?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen.
Takács Gergely alpolgármester: Használhatnánk energiatakarékos izzókat.
Hart Tibor: Éves szinten milyen fogyasztása van az önkormányzatnak?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Erre sajnos jelen pillanatban nem tudok válaszolni.
Kárdási Jánosné polgármester: Ezt még én sem tudom megmondani.
Takács Gergely alpolgármester: Ez csak a közvilágításra vonatkozik?
Kárdási Jánosné polgármester: Mire gondolsz?
Takács Gergely alpolgármester: A hivatal.
Kárdási Jánosné polgármester: Nem ez csak a közvilágítás.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2019.(XI.27.) határozata
Ipolyszög Község 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
közvilágítási villamos energia vásárlási szerződésének megkötéséről
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási villamos energia
vásárlása vonatkozásában az MVM Partner Zrt. 20,25 Ft/kWh árajánlatát elfogadja.
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2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt árral a
villamos energia vásárlási szerződést a szolgáltatóval aláírja.
Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester
Határidő. 2019. december 05.
4) Előterjesztés
Ipolyszög
község
belterületi
útjainak
2019-2020.
síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

évi

Kárdási Jánosné polgármester: Balassagyarmati GAMESZ az elmúlt időszakban komoly gépi
beruházást hajtott végre aminek köszönhetően a város útjainak síkosságmentesítési feladatai
mellet Ipolyszög község önkormányzati útjainak síkosságmentesítését is el tudja vállalni. Az előző
évben is a GAMESZ végezte a munkát, tevékenységével kapcsolatban kifogás nem érkezett.
Hart Tibor: Csak velük az a gond, hogyha Balassagyarmaton elvégezték a hó eltakarítását csak
utána jönnek ki Ipolyszögre.
Kárdási Jánosné polgármester: Az a tapasztalatom, hogy ez minden eddigi vállalkozóval így volt.
Hart Tibor: Én most támogatom ezt a határozati javaslatot, de jövőre megpróbálhatnánk helyi
vállalkozóval elvégeztetni a feladatot.
Kárdási Jánosné polgármester: Erről már beszéltünk évekkel ezelőtt csak nagyon bonyolult.
Ezért sem éltünk a lehetőséggel. Egyébként nem merítjük ki az erre szánt keretet. Ahogy lehet
spórolunk, sok helyen a közfoglalkoztatottak eltakarítják a havat. Sózni is a közfoglalkoztatottak
szokták.
Hart Tibor: Csak azért javasoltam, mert sokaltam az 500.000.- Ft-ot. Akkor ezek szerint csak
tényleges teljesítés után fizetünk.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. Csak akkor jönnek ki, ha szólok nem amikor ők gondolják.
Takács Gergely alpolgármester: Én úgy tudom, hogy a közútnál még készenléti díjat is
felszámítanak. Nem csak a konkrét ledolgozott kilométert számítják fel. A mellékletben benne is
van 4 km a település.
Hart Tibor: Igen, én is számolgattam, azért ebből jó sokszor végig tud menni a településen.
Kárdási Jánosné polgármester: Még soha nem használtuk fel a teljes keretet erre a célra.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A tavalyi áron vállalták el a hó eltakarítását.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2019.(XI.27.) határozata
Ipolyszög község belterületi útjainak 2019-2020. évi síkosságmentesítéséről szóló
vállalkozási szerződés megkötéséről
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Ipolyszög község belterületi útjainak 2019-2020. évi téli síkosságmentesítéséről szóló
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vállalkozási szerződést a határozat mellékletét képező tervezetnek megfelelő tartalommal a
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezettel aláírja.
2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
2020. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés
biztosítására.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Határidő. 1. pontban foglaltakra 2019. december 10.
2. pontban foglaltakra 2020.február 15.
5) Előterjesztés az Ipolyszög, 03., 05., 04., és a 06 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Takács Gergely alpolgármester: Én azt javaslom adjuk ki.
Hart Tibor: Mindenféleképpen határozott időre adjuk ki.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ez így van a határozati javaslatban is.
Kárdási Jánosné polgármester: Most arról kell döntenünk, hogy kinek adjuk ki.
Takács Gergely alpolgármester: Szerintem ipolyszögi lakosnak adjuk ki.
Kárdási Jánosné polgármester: Szerintem Kósa Erna és élettársa Varró Zsolt nem jól adták be a
kérelmüket. Szerintem ők az egész területet szerették volna igénybe venni.
Takács Gergely alpolgármester: A kérelemben láttam, hogy Kósa Erna birkákat akar ott tartani.
Viszont a határozatba pont a birka nem szerepel.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A 03, 04 és a 05 hrsz-ú gyep megnevezésű ingatlanok
NATURA 2000 Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területek, ezért azok
használatakor a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és a NATURA 2000
gyepterületek
fenntartásának
földhasználati
szabályairól
szóló
269/2007.(X.18.)
Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani.
Takács Gergely alpolgármester: De nem adhatjuk oda birkák tartására a területet, ha nem lehet.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, mert ha betartja a NATURA 2000 akkor nem fogja
tudni ott tartani a birkáit.
Hart Tibor: Az is kérdés, hogy Varró Zsoltiék, hogyan fogják rendben tartani azt a területet.
Mivel a birka lelegelte volna, de azt ugye nem tarthat ott.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A Kormányrendelet előírja, hogy a gyepterületeken csak
szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
Takács Gergely alpolgármester: Adame Károly épített bármit is azon a területen, amit az
önkormányzattól bérelt?
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Kárdási Jánosné polgármester: Elméletileg nem.
Takács Gergely alpolgármester: Nagyon rég jártam arra azért kérdezem.
Tóth Gábor: Az az ő sara, ha engedély nélkül mégis megtette.
Takács Gergely alpolgármester: Csak ha mi azt mondjuk, hogy 2019. december 31-ig lejár a
szerződése, akkor neki vissza kell állítani az eredeti állapotot.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen ez így van. Meg mivel határozott idejű szerződéssel
rendelkezett készülnie kellett arra is, hogy addig visszaállítsa az eredeti állapotot. Egyébként is az
a szerződés már több mint egy éve lejárt.
Hart Tibor: Most Varró Zsoltiék az egész területet szerették volna?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Kósa Erna az Ipolyszög 05 és a 04 hrsz-ú ingatlanokat
jelölte meg a kérelmében. Mivel nincs itt, nem tud nyilatkozni, így mi a beadott kérelem alapján
tudunk dönteni.
Hart Tibor: Én úgy gondolom, hogy úgy lenne fair, ha mind a két kérelmező kapna területet.
Viszont a területekért cserébe kérjünk bérleti díjat.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Vagy azt is mondhatjuk, hogy írunk ki egy pályázatot és
amelyik a kedvezőbb ajánlatot adja az kapja meg a területeket.
Hart Tibor: Én azt mondom, hogy próbáljunk meg úgy dönteni, hogy a kérelmezők és az
önkormányzat is jól járjon. Adame Károly már évek óta használja a területeket és már tett is érte,
hogy ezek a területek rendben legyenek, így nem tartanám igazságosnak, hogy nem adunk neki
területet. Annyi, hogy ne használja ingyen.
Kárdási Jánosné polgármester: Én nem akarom ellehetetleníteni Adame Károly urat, de
szívesebben adnám oda egy ipolyszögi lakosnak a területeket. Én úgy gondolom, hogy Varró
Zsoltiék elrontották a kérelmüket, ők az egész területet szerették volna használni. Ennek utána
kellene járnunk.
Takács Gergely alpolgármester: Az is megoldás, amit aljegyző asszony mondott, hogy írjunk ki
pályázatot. Így erről most ne döntsünk. A következő testületi ülésre benyújtják a pályázatokat és
pontosítsák, hogy mit szeretnének. Működhet ez aljegyző asszony?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, ha úgy dönt a testület, kiírjuk a pályázatot. Csak
tisztázni kell, hogy ingyen kívánják bérbe adni a területeket vagy ellenérték fejében.
Hart Tibor: Én úgy gondolom, hogy kérjünk érte bérleti díjat. Nem ebből akarunk
meggazdagodni, de egy jelképes összeget kérhetnénk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ha haszonbérleti szerződést kötünk ellenérték fejében,
akkor azt a földtörvény értelmében ki kell függeszteni ennek is megvan a menete. Úgy gondolom,
nem probléma, ha erről nem most döntünk, hanem decemberben vagy januárban.
Hart Tibor: Döntsünk később.
Takács Gergely alpolgármester: Én a pályázat kiírását támogatom. Meg kell határozni az árat 1
Ft/m2, 5 Ft/m2.
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ha csak az 1 Ft/m2 is számolok az kb 35.000.- Ft.
Kárdási Jánosné polgármester: Én Adame Károlytól kérnék bérleti díjat, de Varró Zsoltitól már
nem szívesen. Meg egyébként sem tiszta számomra, hogy Zsolti mit szeretett volna. Szeretném
vele ezt tisztázni. Leegyeztetem vele, hogy pontosan melyik területre gondolt, mert én úgy
gondolom, hogy ő az egészet szerette volna, csak elírta a kérelmét.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az is egyfajta ellenérték, hogy rendben tartja a területeket,
hiszen nem olcsó valakit megbízni azzal, hogy kaszálja le a területet.
Takács Gergely alpolgármester: Igen, de haszonállatokat szeretnének rajta tartani, amiből
hasznuk keletkezik a másik dolog, hogy ha kiadjuk így is úgy is rendbe kellene nekik tartaniuk a
területeket. Én azt gondolom kérjünk érte valamennyit.
Kárdási Jánosné polgármester: Napoljuk el ezt a napirendi pontot tisztázom Zsoltiékkal, hogy
mit szeretnének és ennek alapján újra elkészítjük az előterjesztést.
A polgármester szavazásra bocsátja a döntés elnapolására vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
6) Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő Ipolyszög 217/2
hrsz-ú ingatlan megvételére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2019.(XI.27.) határozata
a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő
Ipolyszög 217/2 hrsz-ú ingatlan megvételéről
1.

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó: 350.000.-Ft összegért
megvásárolja a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő, Ipolyszög 217/2 hrsz-ú,
762 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Határidő: a szerződéskötésre 2020. január 31.
7) Előterjesztés
Ipolyszög
Község
Önkormányzata
Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző
tagválasztásra
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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Képviselő-testületének
bizottságába történő

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2019.(XI.27.) határozata
Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság tagjának
megválasztásáról
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Ipolyszög Község
Önkormányzatának Ipolyszög Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló - 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete 32. §. (5) bekezdése alapján a
„Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” új tagjaivá Aros - Maglódi
Melinda képviselőt választja meg.
2./ A Képviselő-testület felkéri a bizottságot a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: bizottság tagjai
8) Egyebek
Tóth Gábor: Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy a segély kérelmek elbírálásánál, ha
valakiről egyértelműen kiderül, illetve bizonyítható, hogy a településen rongált, akkor ezért
elutasítjuk a segély kérelmét?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ha bármilyen bűncselekményt követett el, akkor is?
Tóth Gábor: Önkormányzati vagyon ellen szándékos rongálásra, ingóságra, ingatlanra
gondoltam.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Jelenleg nem a vonatkozó rendeletben lehetne
eztvalamiféleképpen rendezni.
Tóth Gábor: A másik dolog pedig a leltár.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az önkormányzat kétévente készít leltárt. Szabályzat is
van róla.
Tóth Gábor: Ki ellenőrzi a szabályzatot? Ki készíti a leltárt és ki ellenőrzi a leltár készítőjét?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal egyik
dolgozója, valamint polgármester asszony készítik el a leltárt.
Kárdási Jánosné polgármester: Én október előtt elkészítettem egy leltárt, azért mert nem
tudtam, hogy mi lesz a választások eredménye és ha nem engem választottak volna meg tisztán
szerettem volna átadni az önkormányzatot.
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Tóth Gábor: Lehetne évente leltárt készíteni?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen lehet. Van valami oka, hogy gyakrabban szeretne
leltárt készíttetni?
Tóth Gábor: Igen. Tudomásom szerint sok eszköz eltűnt a közfoglalkoztatottak gyakran nem
adják vissza a kiadott eszközt. Ezt sokan furcsállják. Nem hatalmas összegekről beszélünk, 2000.Ft egy lapát, de 6 db lapátnál már 12.000.- Ft-ról beszélünk.
Hart Tibor: Én is úgy gondolom, hogy a tisztánlátás végett legyen évente leltár.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Akkor a szabályzatot is módosítani szükséges.
Tóth Gábor: Legyen szíves, akkor módosítani.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Előkészítjük a szabályzat módosítását.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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