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Hozott  rendeletek:    - 

 

 

Hozott határozatok:      

4/2017. (I.27.) KT. sz. határozat:  Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat benyújtása 

5/2017. (I.27.) KT. sz. határozat:  Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázathoz önerő 

biztosítása 

6/2017. (I.27.) KT. sz. határozat: Orvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás  

7/2017. (I.27.) KT. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának elfogadása 

8/2017. (I.27.) KT. sz. határozat:  Fülöp Község Önkormányzat Beszerzési 

Szabályzatának elfogadása 

9/2017. (I.27.) KT. sz. határozat:  EU interaktív kisokos rendszer szerződés 

megkötése 

10/2017. (I.27.) KT. sz. határozat: Polgármester juttatásainak megállapítása 

11/2017. (I.27.) KT. sz. határozat: Polgármester cafatéria juttatása 

12/2017. (I.27.) KT. sz. határozat: Közútkezelői hozzájárulás 

13/2017. (I.27.) KT. sz. határozat: Tűzoltó Egyesület kérelme 

14/2017. (I.27.) KT. sz. határozat: Művelődési Ház térítésmentes biztosítása a 

Vadászbálra 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. január 27-én de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Földháti István képviselő, 

Sándor László képviselő. 

 

Tanácskozási joggal: 

           Dr. Csősz Péter jegyző 

           Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol:  

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, Furó Tiborné képviselő, Hutóczki Imre képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, jegyző urat. 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirendek :     
     

1.) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat benyújtása 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Orvosi Ügyelet működtetésére megállapodás 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) Közbeszerzési és beszerzési szabályzat beterjesztése 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Polgármester juttatásainak megállapítása 

                       Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

5.) Közútkezelői hozzájárulás 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Zárt ülés: 

7.) Szociális tűzifa iránti kérelmek 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1.) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat benyújtása 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Orvosi Ügyelet működtetésére megállapodás 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



3.) Közbeszerzési és beszerzési szabályzat beterjesztése 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Polgármester juttatásainak megállapítása 

                       Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

5.) Közútkezelői hozzájárulás 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7.) Különfélék 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Zárt ülés: 

8.) Szociális tűzifa iránti kérelmek 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

  

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1.) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat benyújtása 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Orvosi Ügyelet működtetésére megállapodás 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) Közbeszerzési és beszerzési szabályzat beterjesztése 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Polgármester juttatásainak megállapítása 

                       Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

5.) Közútkezelői hozzájárulás 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

                        Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7.) Különfélék 

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Zárt ülés: 

8.) Szociális tűzifa iránti kérelmek 

                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.)  Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat 

benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, elmondja továbbá hogy két célterületet érint ez a pályázat, az egyik 

a Kossuth utca vége, a másik pedig a Jókai telep jobb és bal oldala. Az eredeti elképzelés az 

volt hogy a Darvasalját, a vadászházig is fejlesztjük, de föld kisajátításokra lett volna szükség 

mivel 7 méter szélességű út szükséges hozzá, ezért ezt nem tudjuk megvalósítani. 

 

Mikáczó László Ferenc: 

Milyen gépek szükségesek, vagy kellenek a beszerzésre? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Grédert kértünk betervezni beszerzésre az útjavítások elvégzésre. 

 

Sándor László képviselő:  

Vontatott vagy függesztett? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A pályázatba függesztettet kértünk tervezni. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 

kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 

jelenlévő képviselő szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

támogatási kérelmet kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.  

 

A fejlesztés megnevezése: „Külterületi fejlesztés megvalósítása Fülöp 

településen” 

A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 

4266  Fülöp   0619 helyrajzi szám 

4266  Fülöp   0538 helyrajzi szám  

4266  Fülöp   0464 helyrajzi szám 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 

benyújtására. 

 

Határidő: 2017. február 6. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

támogatási kérelmet kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 



Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázati felhívás által előírt önerőt biztosítja, annak 

összege rendelkezésünkre áll.  

 

A fejlesztés megnevezése: „Külterületi fejlesztés megvalósítása Fülöp 

településen” 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 

4266  Fülöp   0619 helyrajzi szám 

4266  Fülöp   0538 helyrajzi szám  

4266  Fülöp   0464 helyrajzi szám 

 

Igényelt támogatás:     52.661.637.- Ft 

Önerő összege:                      2.771.665.-Ft 

Beruházás teljes költsége bruttó értéken:   55.433.302.-Ft 

 

A projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 

részét kitevő 2.771.665.-Ft önerő Önkormányzatunknál rendelkezésére áll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 

benyújtására. 

 

Határidő: 2017. február 6. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

2.)  Orvosi Ügyelet működtetésére megállapodás 
                         Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

  Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kötelező feladata az önkormányzatnak az orvosi ügyelet biztosítása. Az orvosi ügyelet 

ellátása Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Fülöp által megkötött együttműködési 

megállapodása alapján történik, a korábbi hatályos megállapodás 2016. december 31-ig volt 

érvényes. Nyírábrányból megkaptuk a 2017. január 1-jétől érvényes tervezetet, a tervezet 

szerint nem 1 év, hanem 2021. december 31-ig terjedő időszakra szólna a megállapodás. Én 

továbbra is egy évben javaslom aláírni és elfogadni a megállapodást. Szeretném kérdezni 

jegyző urat, hogy a többi település milyen időtartamra fogadta el a megállapodást. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Nyíracsádról van tudomásom, ők szintén egy évre szóló megállapodásról döntöttek. Úgy 

látom, kezd egy pozitív változás elindulni az ügyeletnél, azzal, hogy a szakmai irányítás 

megoldódott. Most például tervezik festeni a szerver szobát, felmérték az eszköz és gyógyszer 

hiányt. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

  



6/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

központi orvosi ügyelet – mint kötelező egészségügyi alapellátás – 

ellátására együttműködési megállapodást ír alá 2017. január 01. napjától 

2017. december 31-ig terjedő időszakra Nyírábrány Nagyközség 

Önkormányzatával, Nyíracsád Nagyközség Önkormányzatával és 

Nyírmártonfalva Önkormányzatával. Az orvosi ügyelet működtetésével, 

szervezésével Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát bízza meg. 

Az ügyelet működtetésére saját költségvetése terhére település 

lakosságszám x 100.-Ft/hó támogatást nyújt, mely összeget az 

önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosít. Az együttműködési 

megállapodás a határozat mellékeltét képezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá, 

gondoskodjon az önkormányzatra eső megállapodás alapján fizetendő 

összeg  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

 

3.) Közbeszerzési és beszerzési szabályzat beterjesztése 
                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                       Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A jelentős mértékű jogszabályváltozások miatt az előterjesztésben részletezettek alapján 

szükségessé vált az önkormányzat beszerzéseire vonatkozó szabályok átfogó felülvizsgálata. 

A Beszerzési Szabályzattal kapcsolatban az lenne a kiküldöttel szemben a javaslatom, hogy az 

1 millió Ft feletti beszerzések esetén a Képviselő-testület döntsön a nyertes ajánlatról. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Eddig mi volt az értékhatár? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

5 millió Ft, de ez a határ jogszabályváltozás miatt sem maradhat, 1 millió Ft-tól kötelező a 

beszerzési eljárás lefolytatása. 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő szavazatával, 4 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Fülöp Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

A Szabályzat hatálybalépésének napja: 2017. január 30. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

A Beszerzési Szabályzat alábbi módosításával kérem a Beszerzési Szabályzat elfogadását. 

- Az ajánlatok kérésére jogosult ajánlatkérő nevében Hutóczki Péter polgármester 

- Az ajánlatok eredményéről döntésre jogosult 1 millió Ft beszerzési értékhatár felett a 

Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Fülöp Község Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

A Szabályzat hatálybalépésének napja: 2017. január 30. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

megrendeli a Főnix Pályázati és Közbeszerzési Kft. (4026 Debrecen, 

Péterfia u. 47. sz., adószám: 23082524-1-09 Képviseli: Varga Borbála 

ügyvezető) vállalkozótól az EU interaktív kisokos rendszerrel kapcsolatos 

keretszerződéses szolgáltatásokat az alábbiak szerint: 

Pályázati keretszerződés és Közbeszerzési keretszerződés keretében 

ellátandó feladatok – KOMPLEX csomag:  20.000.-Ft/hó díj ellenében. 

A szerződéses díj fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 

biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés és a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

 

4.) Polgármester juttatásainak megállapítása 
                       Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Előterjesztés: írásban 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Ismerteti az előterjesztést: az Mötv.-ben módosultak a polgármester díjazására vonatkozó 

szabályok. Az előterjesztésben részletezett számítási mód alapján emelkedik a polgármesterek 

fizetése és ehhez kapcsolódóan a költségtérítésük összege, melyet szintén az Mötv. szabályai 

szerint a képviselő-testületnek kell megállapítani. 

A cafetéria megállapítása szintén a Képviselő-testület hatásköre, mivel a polgármester felett a 

munkáltatói jogok gyakorlója. 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, akkor kérem, hogy szavazzunk.  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

71. § (4) bekezdés c.) pontja és a (6) bekezdés alapján 2017. január 1. 

napjától Hutóczki Péter polgármester 

 illetményét   498.600.- Ft-ban 

 költségtérítését    74.790.- Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

Felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapított juttatások 

kifizetéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséről, intézkedések 

megtételéről. 

 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Határidő: 2017. január 31. és folyamatos 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)  151. § 

(1) bekezdése és a 225/L. § (1) bekezdése alapján 2017. évre vonatkozóan 

Hutóczki Péter polgármester cafeteria juttatásának éves összegét bruttó 

200.000.-Ft/fő/év összegben határozza meg. 

A polgármester cafeteriájának igénybevételére a Nyírábrányi Közös 

Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzata az irányadó. 

Felkéri az aljegyzőt, hogy gondolkodjon a megállapított juttatások 

kifizetéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséről, intézkedések 

megtételéről. 

 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Határidő: Kttv-ben és szabályzatban meghatározottak szerint 

 

 

5.) Közútkezelői hozzájárulás 
                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                       Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A külterületi utak használhatóságának biztosítása az önkormányzat feladata, szükségessé vált, 

az utak melletti fák egy részének kivágása. A törvény szerint ehhez a közútkezelő 



hozzájárulása szükséges, ebben az esetben ez a Képviselő-testületet jelenti. Továbbá 

szükséges lenne még árkok melletti rész tisztítása is, ennek az engedélyezése még nem 

tisztázott, az erdőfelügyelőség azt a tájékoztatást adta, nem az ő hatáskörük. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Az út mentén az árok is a közút része, így valószínű, hogy erre is a közútkezelői szabályok 

alkalmazhatók. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Elképzelhető, de sajnos a mi esetünkben pont olyan árok-, csatorna érintett, amely nem út 

mellett, hanem a mezőgazdasági földeken halad keresztül, úgy hogy ez még tisztázásra vár. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

fülöpi 0297, 0298, 0296, 0311, 0312 és 0433 helyrajzi számú külterületi  

helyi önkormányzati utak mentén 15 m3 akácfa kivágásához, az út 

karbantartásának elvégzéséhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 42/A.§. (1) bekezdése alapján közútkezelői hozzájárulását 

megadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a munka elvégzéséről. 

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
                       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Az önkormányzatnak még nincs 2017. évre elfogadott költségvetése, az ÖTE azonban 

kérelmet nyújtott be, mert határidős befizetési kötelezettsége van kötelező gépjármű 

felelősség biztosítás díjára. Ezért a támogatásukhoz szükséges a képviselő-testület döntése. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2017. (I.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöpi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 110.000.-Ft vissza nem térítendő 

működési célú támogatást nyújt. Felkéri a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

A támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester  

 

 



7.) Különfélék 
     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsünk arról, hogy a hétvégén 

megrendezésre kerülő Vadászbálra a Művelődési Házat térítésmentesen vegye igénybe a 

Vadásztársaság. A korábbi évekhez hasonlóan kérem a kölcsönös jó együttműködés és 

egymás támogatása érdekében meghozni ezt a döntést. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2017. (I.27.) KT. sz. határozat:  
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Fülöpi 

Művelődési Ház nagytermét térítésmentesen biztosítja, 2017.01.28. napján 

tartandó Vadászbálra a Vadásztársaság részére. 

 

Határidő: -  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester  

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja, munkáját zárt ülésen 

folytatja. 

 
 

k.m.f. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


