
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15.-én, 12.30 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.   

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Liber János, 
Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett, Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
A testületi tagokon és a jegyző asszonyon kívül 1 fő segesdi lakós is jelen van az ülésen. 

Péntek László polgármester módosító javaslatot terjeszt a napirendi sorhoz. Javasolja, hogy a 
testület 9./ napirendi pontként tárgyalja meg a szervezeti és működési szabályzat módosítását, 
és ennek megfelelően 10./ napirendi pont legyen az egyéb ügyek tárgyalása. 

A módosított napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester  

2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

3./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

4./ A jegyző beszámolója a 2017. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

6./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkatervének és ügyrendjének elfoga-
dása. 

 Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök 

7./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkatervének és ügyrend-
jének elfogadása. 

 Előadó: Liber János bizottsági elnök 
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 8./ „Segesd Szépítése” pályázati kiírás elfogadása. 
 Előadó: Péntek László polgármester 

9./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 10./ Egyéb ügyek. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tisztségviselői tevékeny-
ségről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester a 23/2018. (I. 25.) önkormányzati határozatot annyival egészíti 
ki, hogy a Segesdi Sportegyesület elnöke, Varga József idő közben lemondott elnöki tisztsé-
géről. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy március elejére várható az új elnök személyének a 
megválasztása.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármeseter 

A veszélyes fák kivágásával kapcsolatos önkormányzati határozathoz annyi megjegyzést fűz, 
hogy a szociális otthon vezetőjével megbeszélte a zárda udvarán lévő, már majdnem kidőlt fa 
kivágását. Tájékoztatást ad arról, hogy a kápolna világításával valamilyen probléma van, 
mert egy idő után levágja a biztosítékot, illetve a református templomnál is szükséges az égő-
csere. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot 7 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint hatá-
roz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység: 

A polgármester beszámol arról, hogy az utolsó testületi ülés 2018. január 25.-én volt.  
Tájékoztatást ad arról, hogy a TOP-os pályázat keretében a múzeum felújítása folyamatban 
van, már a vízzáró réteg felvitele is megtörtént. Elmondja, hogy a pályázat második fordulós 
közbeszerzési eljárása előkészülőben van, ebben a hónapban meg fog indulni az eljárás, jövő 
héten, csütörtökön kerül meghatározásra a végleges költség. Kiemeli, hogy a március 1-től 
induló közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatban még nincs végleges, kialakult álláspont, 
nem tudja, hogy mi lesz. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a Sportegyesület pályázott egy 
kisbuszra, és ennek önerejét az önkormányzat vállalta át. Elmondja, hogy azóta felmerült az a 
kérdés, hogy ha nyer az egyesület egy buszt, azt ki tudja-e használni. Kiemeli, hogy ennek 
rendezése is folyamatban lévő ügy. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester kiemeli, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a 2017-es évet is tisz-
tességesen zárta az önkormányzat. Hangsúlyozza, hogy a költségvetés egy terv, mely év köz-
ben módosítható, illetve módosítani is kell a döntéseknek megfelelően. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 



#  4

Elmondja, hogy bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, azt a további tárgyalásokra alkal-
masnak tartja.  

Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság elnöke 

Bizottsága is megtárgyalta a 2018. évi költségvetés tervezetét, és azt az előterjesztés szerint 
elfogadásra javasolja. Megjegyzi, hogy az önkormányzati tartalék 63.381 ezer forint, mely 
nagyon jónak tekinthető. Elmondja, hogy a költségvetésben nem szerepel a települési utak 
felújítására szánt összeg, de véleménye szerint erre pályáznia kellene az önkormányzatnak.  
Kiemeli, hogy a konyha felújítására benyújtott pályázatról még mindig nem tudjuk, hogy 
nyer-e, ennek ellenére a konyhára mindenképpen költeni kellene 2018-ban, ha nem pályázati 
úton, akkor önerőből.  

Péntek László polgármester 

A bizottság elnökének hozzászólásával kapcsolatban megjegyzi, hogy nem is bánná, ha nem 
nyerne a konyha felújítására benyújtott pályázat, mivel a 20 milliós beruházás háromnegyedét 
olyan kivitelezésre kellene fordítani, mely egyáltalán nem szükséges, pl. akadálymentesítés. 
Kiemeli, hogy sürgető kérdés a művelődési ház nagyterme aljának felújítása is, de ezt elvileg 
a Leader pályázatba be tudják tenni. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a tartalék felhasználásáról a költségvetés elfogadását követően is lehet dönte-
ni, az aktuális feladatokat figyelembe véve. Felhívja a figyelmet arra, hogy a faluban van egy-
két olyan kátyú, melyet mindenképpen ki kellene hideg aszfalttal javítani. 

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a március 1-től induló köz-
munkaprogram keretében terveztek hidegaszfalt vásárlást, a kivitelezés attól függ majd, hogy 
milyen embereket tudnak alkalmazni a program keretében. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beterjesztett költségvetést szavazásra bo-
csátja, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2018. (II. 15.) önkormány-
zati határozata az önkormányzat 2018. évi költségvetésről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja, és azt a II. fordulós tárgyalásra változ-
tatás nélkül alkalmasnak tartja.  

Határidő: következő testületi ülés 
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Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester összefoglalja a határozati javaslatot és kiemeli az óvodai beíratás időpontját és 
helyét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2018. (II. 15.) önkormány-
zati határozata az óvodai beíratás időpontjáról.   

   
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatá-
si intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai beíra-
tás időpontját a következők szerint állapítja meg: 
  

▪ 2018. május 7. – 2018. május 11.-ig  800 – 1600 óráig. 

2./ A beiratkozás helye a Segesdi Tündérkert Óvoda székhelye: 7562 Segesd, Szabad-
ság tér 6. 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 
beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester és Pám Miklósné megbízott intézményvezető   

4./ A jegyző beszámolója a 2017. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóz-
tatást. Kiemeli, hogy nagyon sok az egyes adónemek vonatkozásában a hátralék összege, de 
az adóügyekkel foglalkozó kollégák mindent megtesznek a letiltások fokozása érdekében. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az adózásra vonatkozó beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja. Javaslatát 
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a kö-
vetkező határozatot hozza. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2018. (II. 15.) önkormány-
zati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. El-
mondja, hogy a 2018-as évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot, elsősorban jog-
szabályváltozás miatt. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata a cafetéria szabályzat módosításáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt cafetéria-szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 
jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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6./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkatervének és ügyrendjének elfogadá-
sa. 
Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök 

Kiegészítés: 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a munkaterv és a 
bizottság ügyrendje. A bizottság működésében a szervezeti és működési szabályzat, valamint 
a szociális rendelet a meghatározó. Előre tervezettek, illetve tervezhetőek a pénzügyi tárgyú 
napirendek, és szükség szerintiek a szociális rendeletből eredőek. A bizottság a munkatervet 
és az ügyrendet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester először a Pénzügyi és Szociális Bizottság munkatervének elfogadására vonat-
kozó javaslatot bocsátja szavazásra.  

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata munkaterv elfogadásáról.   
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Szociális Bizott-
ság 2018. évi munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek Vince biz. elnök 

A polgármester a munkatervre vonatkozó döntés meghozatalát követően a Pénzügyi és Szoci-
ális Bizottság ügyrendjét bocsátja szavazásra.  

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata a bizottság ügyrendjének elfogadásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Szociális Bizott-
ság ügyrendjét a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek Vince biz. elnök 
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8./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkatervének és ügyrendjé-
nek elfogadása. 
Előadó: Liber János bizottsági elnök 

Kiegészítés: 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a munkaterv és a 
bizottság ügyrendje. A bizottság elsődleges feladata a rendelet-tervezetek véleménye, vala-
mint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata. A bizottság a munkatervet és az ügyrendet az előter-
jesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester elsőként az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkatervé-
nek elfogadását bocsátja szavazásra.  

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata 2018. évi munkaterv elfogadásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Településfejlesz-
tési Bizottság 2018. évi munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Liber János biz. elnök 

A polgármester az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkatervének elfo-
gadását követően a bizottság ügyrendjét bocsátja szavazásra.  

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata bizottság ügyrendjének elfogadásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Településfejlesz-
tési Bizottság ügyrendjét a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Liber János biz. elnök 

8./ „Segesd Szépítése” pályázati kiírás elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntés szüle-
tett a pályázat ismételt kiírásáról. Kiemeli, hogy 2018-ban a „Segesd szépítése” pályázat a Te-
leki és a Vörösmarty utcára vonatkozna. Tájékoztatást ad arról, hogy az alpolgármester úr 
módosító indítványt terjesztett a pályázati kiíráshoz. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Kiemeli, hogy az önkormányzat 2018-ban is 3 millió forintot határol el a Segesd szépítése 
pályázatra. Összefoglalja az előterjesztésben szereplő és a módosító javaslatban szereplő elté-
réseket. Elmondja, hogy a módosító javaslat szerint a kerítés felújítását is támogatná az ön-
kormányzat, ő azonban ezt egyáltalán nem javasolja, főleg úgy, hogy a bizottság becsülje meg 
a kerítés felújításának értékét. Ismerteti az ingatlan vásárlásra vonatkozó támogatási összege-
ket, melyek az alpolgármester úr javaslatában magasabb értéken szerepelnek. Véleménye sze-
rint el kell döntenie a testületnek, hogy az ingatlan vásárlást támogatja jobban, vagy a tényle-
ges „szépítést”.  

Péntek László polgármester 

Megjegyzi, hogy amennyiben magas ingatlanvásárlás esetén a támogatás összege, akkor ha-
mar el fog fogyni az elkülönített összeg. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kerítés felújítására, valamint ingatlanvásárlás esetén a 
két ingatlan eladási és vételára közötti különbözetet figyelembe vevő módosító javaslatát 
visszavonja. Javasolja, hogy az utcai kerítés építése esetén a támogatás összege 4.000 Ft/fm 
legyen, továbbá ingatlanvásárlás esetén a támogatási összegek az alábbiak szerint alakuljanak: 

- 1.000.000 – 2.000.000 Ft vételár esetén 200.000 Ft, plusz az 1 millió Ft feletti rész 10 %-a, 
- 2.000.001 – 3.000.000 Ft vételár esetén 300.000 Ft, plusz a 2 millió Ft feletti rész 10 %-a, 
- 3.000.001 – 4.000.000 Ft vételár esetén 400.000 Ft, plusz a 3 millió Ft feletti rész 10 %-a, 
- 4.000.001 – 5.000.000 Ft vételár esetén 500.000 Ft, plusz a 4 millió Ft feletti rész 10 %-a, 
- 5.000.001 Ft vételár felett 600.000 Ft. 

Péntek László polgármester 
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Megköszöni a pályázati kiírásra vonatkozó észrevételeket, és felkéri a testületet a módosító 
javaslatról való döntésre. 
A polgármester a Dr. Mohr Tamás alpolgármester által javasolt módosítást szavazásra bocsát-
ja, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester a módosító javaslat elfogadása után az így módosított pályázati kiírást bocsát-
ja szavazásra, melyet a testület ugyancsak 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2018. (II. 15.) önkormány-
zati határozata pályázati kiírás elfogadásáról.   

   
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Segesd Szépítése” pályázati 
kiírását a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester  

9./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés:  

Péntek László polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
azért került sor, mert a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást 
jogszabályváltozás miatt módosítani kellett. Kiemeli, hogy az együttműködési megállapodás a 
szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a szervezeti és működési szabályzat mellékletét ké-
pező együttműködési megállapodást fogadja el. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2018. (II. 15.) önkormány-
zati határozata Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemze-
tiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv mellékle-
te szerinti tartalommal elfogadja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A döntés meghozatalát követően a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a 
testület azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyző-
könyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10./ Egyéb ügyek. 

a) Támogatási kérelem elbírálása: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy támogatási kérelem érkezett egy kis-
fiú sportkarrierjének előmozdítása érdekében. Kiemeli, hogy a polgármesteri keretéből 50.000 
Ft összegű támogatást biztosít Kustos Balázs részére. Javasolja, hogy a testület vegye tudo-
másul a polgármesteri keret terhére vonatkozó döntését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2018. (II. 15.) önkormányza-
ti határozata polgármesteri keret terhére történő támogatásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri döntés nyomán 
a Marcali Városi Szabadidő Sportegyesület (Kustos Balázs) részére 50.000 Ft összegű 
támogatás átadását – a polgármesteri keret terhére – jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Egyéb témák: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Borbaráti Kör 2018. március 
3.-án tartja a minden évben megrendezett borversenyét. 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Jobbik március 21.-én a művelődési házban tart 
fórumot, illetve Szászfalvi László kampánynyitó rendezvénye február 20.-án lesz Nagyatá-
don, a művelődési házban. 
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Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


