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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29/2012. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. január 16-án 
(hétfőn) 17 órakor  megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  
    Papp Gyula alpolgármester, 

 Agg Tibor és 
 Magyar Jánosné képviselők. 

 
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői 

feladatokkal megbízott igazgatási 
ügyintéző, Kőrösi Krisztina a Nádasdi 
Evangélikus Diakóniai Központ vezetője, 
Csonka István falugondnok.  

 
Távol maradt: Kertész László képviselő. 
 
A LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL 13 FŐ.   
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket és a község 
lakosságát. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. 
Napirendnek az alábbiakat javasolja, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad a következők szerint: 
  
 Napirend: 
 
1./ Közmeghallgatás 

a./ Tájékoztató a Falugondnoki Szolgálat megalakulásáról  
b./ Különfélék 

 
2./ Szociális intézmény fenntartói jogának átadása 
3./ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 
4./ A „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-

2009-0009. számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala 
5./ Különfélék 
 

1. Napirendi pont: 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 

a) Tájékoztató a Falugondnoki Szolgálat megalakulásáról 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszönti a megjelent lakosságot, külön köszönti a 
Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ vezetőjét, Kőrösi Krisztinát és Csonka István 
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falugondnokot. Felkéri Kőrösi Krisztinát, pár szóban ismertesse a megjelentekkel a 
falugondnoki szolgálat tevékenységét. 
 
Kőrösi Krisztina intézményvezető bemutatja a falugondnoki szolgálat létrejöttének 
körülményeit, előzményeket, a szolgálat lényegét. Elmondja, hogy a faluban élő emberek 
mindennapjait segítendő hozták létre, lehetőség van ezen kívül az orvosi rendelésekre való 
oda- és hazautazásban a falugondnok segítségét kérni, továbbá a gyógyszerkiváltás szintén a 
falugondnok munkakörébe tartozik. Az intézményben alkalmazott házi gondozónő, a katafai 
ellátottak igényeit tolmácsolja a falugondnok felé, így bátran ajánlja a lakosságnak is, hogy a 
gondozónő felé is jelezhetik problémáikat. Elmondja, hogy a falugondnoki jármű beszerzése 
folyamatban van, remélhetőleg februárban már használatba is veheti a szolgálat. Megoldott 
lesz a gyerekek Nádasdra szállítása óvodába és iskolába, ezen kívül a lakossági ebédszállítás 
is. Várja a lakosság kérdéseit, észrevételeit. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így felkérte Csonka István falugondnokot, pár szóval 
mutatkozzon be. 
 
Csonka István bemutatkozik, elmondja, hogy 16 éve él Katafán családjával, 2 lánya van. 
Mindenképpen várja a helyiek megkereséseit, igyekszik mindenki segítségére lenni. 
 
Kőrösi Krisztina kiegészíti az elmondottakat azzal, hogy nyilván ez a szolgáltatás még 
mindenkinek új, kifejti az egyes szolgáltatások, például a gyógyszerkihordás menetét, az 
idősek látogatását, a lehetőséget a nádasdi Idősek Klubjában való részvételre, stb. 
 
Bognár István katafai lakos arra kérdez rá, kirándulásokra igénybe vehető-e a busz. 
 
Kőrösi Krisztina elmondja, hogy a busz csupán 8 férőhelyes, ha nagyobb létszámmal 
kirándulnának, akár több településről összevontan érdemesebb lenne nagy busz bérlése. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a falugondnoki szolgálat a 
lakosság érdekeit szolgálja, a mindennapi élet segítésére jött létre. Kéri a jelenlévő lakosságot, 
hogy amennyiben a szolgálat beindításával egyetért, azt támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a falugondnoki szolgálat létrejöttét a lakosság 13 
igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – támogatja. 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a lakossági 
szavazás eredményét a Képviselő-testület számára. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 
 

1/2012. (I.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Falugondnoki Szolgálat beindítását közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülésen megtárgyalta, ahol a jelenlévő 
lakosság egyhangúan – 13 igen szavazattal – támogatta a 
szolgálat beindítását. A Képviselő-testület elfogadja a 
közmeghallgatás szavazásának eredményét. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
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b) Különfélék 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy ezen napirendi pont keretében a 
lakosság megteheti közérdekű észrevételeit. 
 
Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. Így Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
megköszöni a lakosság részvételét, és a KÖZMEGHALLGATÁST bezárja.  
 
 

2. Napirendi pont: 
 

Szociális intézmény fenntartói jogának átadása 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden 
képviselő megkapta. A Társulási Tanács december végén foglalt állást a fenntartói jog 
átvételéről, amely a hatékonyság növelése érdekében történt. Kéri a képviselők észrevételeit. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzik el. 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, amelyről a képviselők 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a 
következő határozatot hozták: 
 

2/2012. (I.16.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzata a 
Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézmény 
fenntartói jogát átadja a Körmend és Kistérsége Többcélú 
Kistérségi Társulásnak 2012. február 25. nappal. 
2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 

 
 

3. Napirendi pont: 
 

 A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést e 
napirendhez kapcsolódóan szintén megkapta minden képviselő. Tájékoztatja a képviselőket, 
hogy a Munkaszervezet beolvadása a Körmendi Polgármesteri Hivatalba már többször is 
napirenden volt a társulási tanács előtt, és december végén ez ügyben is határozatot hozott a 
tanács. Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
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A Képviselő-testület tagjai egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal, és elfogadásra 
javasolják azt. Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2012. (I.16.) számú képviselő- testületi határozat: 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmend és 
Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
III. 2.b) pont kiegészül : 
b) Szociális és gyermekjóléti feladat ellátása 
A Társulás 
ba) a támogató szolgálatot a körmendi kistérségbe tartozó 
valamennyi települési önkormányzat 
bb) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a körmendi 
kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzat  
bc) a szenvedélybetegek és fogyatékosok nappali ellátást a 
körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési 
önkormányzat, a  
bd) Idősek nappali ellátása feladatot Körmend település 
esetében 
be) a házi segítségnyújtás feladatot az alábbi települések 
esetében Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, 
Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, 
Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, 
Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, 
Szarvaskend,Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, 
Hegyhátsál, Hegyháthodász települések esetében  
bf) a családsegítés feladatot az alábbi települések esetében: 
Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, 
Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, 
Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász 
települések esetében,  
bg) Időskorúak átmeneti ellátása feladatot Körmend 
település esetében 
bh) Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátása) feladatot a körmendi kistérségbe 
tartozó valamennyi település esetében , 
bi) Szociális étkeztetés feladatot Körmend település 
esetében, 
bj) Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő 
foglalkoztatás keretében Körmend település esetében, 
bk) Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
Körmend település esetében 
biztosítja a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szociális 
foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási 
támogatásról szóló 112/2006 Korm. rendelet alapján, 
valamint a  
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bl) gyermekjóléti szolgáltatás feladatot az alábbi települések 
esetében: Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, 
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, 
Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, 
Hegyháthodász esetében biztosítja 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI.  törvény alapján 
 
bm) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
feladatot Körmend település esetében 
bn) Ifjúság-egészségügyi gondozás feladatot Körmend 
település esetében biztosítja az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV törvény alapján.. 
 
III. 3. pontja módosul 
„a) Közoktatás 
aa) „továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás és a 
gyógytestnevelés feladatokat a Társulás Munkaszervezete saját 
feladat-ellátás keretében biztosítja.” 
 
III. 3. b) pontja esetében a ba)pont módosításra kerül a bc)pont 
pedig törlésre kerül 
b)  
ba) 
a támogató szolgálatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a 
nappali ellátást a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi 
települési önkormányzatok a Körmendi Kistérség Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása tagönkormányzatai 
által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja 
el, 
A Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; Családsegítés; 
Fogyatékossággal élők nappali ellátása; Gyermekjóléti Szolgáltatás; 
Idősek nappali ellátása; Időskorúak átmeneti ellátása; Ifjúság-
egészségügyi gondozás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátása); Szenvedélybetegek nappali ellátása ; Szociális étkeztetés; 
Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében; 
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében; Támogató 
szolgáltatás feladatokat a Társulás által fenntartott Szociális 
Szolgáltató és Információs Központ intézmény látja el. 
 
bb) a házi segítségnyújtás feladatot  
 A Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs 
Központ látja el Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, 
Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, 
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagymizdó, 
Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend,Vasalja 
települések esetében 
 Ellátási szerződés alapján a Nádasdi Evengélikus Szociális 
Központ látja el Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, 
Hegyháthodász települések esetében 
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bc) családsegítés és gyermekjóléti feladatokat Egyházashollós, 
Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, 
Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, 
Hegyhátsál, Hegyháthodász települési önkormányzatok részére a 
Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulása tagönkormányzatai által fenntartott Szociális Szolgáltató 
és Információs Központ látja el. 
 
III. 3. e) pontja módosul 
„e) A Társulás belső ellenőrzési feladatait Munkaszervezet keretében 
Társulás saját feladatellátásban vállalja minden önkormányzat 
vonatkozásában. A belső ellenőr feladatait, az éves munkaterv 
összeállításának és a működés értékelésének rendjét 
Munkaszervezetének Társulás SZMSZ-e szabályozza.” 
 
III.3.g) pontja módosul 
„g) A kistérségi ügyintézés korszerűsítést a Társulás 
munkaszervezetének működtetésével Körmend Város Polgármesteri 
Hivatal megbízásával biztosítja minden települési önkormányzat 
vonatkozásában. „ 
 
IV. 1.pontja módosul:  
1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, az Elnökség, 
mikrokörzeti társulási tanácsok, a bizottság(ok). A Társulás 
tisztségviselői: az elnök és a három elnökhelyettes. Társulás 
intézménye: Szociális Szolgáltató és Információs Központ 
 
IV. pont 16. pontja módosul: 
16. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésével, 
feladatainak végrehajtásával kapcsolatos hivatali 
feladatokat a Munkaszervezet Körmend Város 
Polgármesteri Hivatala látja el, amely elvégzi a társulás 
döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a kistérségi 
projektek menedzselésében, megvalósításának 
szervezésében. 
 
IV. pont kiegészül 20 ponttal, így a 20.ponttól új számozás 
megváltozik az alábbiak szerint  
20. A 3 tagú Szociális Bizottság elnökét és tagjait saját tagjai 
sorából a Társulási Tanács választja. 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki: 
- a társulás alkalmazásában áll, 
- a társulásnál gazdasági feladatokat lát el. 
 
IV. pont 20 pontja 21.-re; a 21 pont 22-re; a 22. pont 23.-ra; a 
23pont 24-re módosul. 
 
IV. pont kiegészül 25. ponttal 
25. A társulás a kistérség települései szociális alapszolgáltatási és 
gyermekjóléti feladatait saját fenntartású, önálló jogi személyként 
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működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként létrehozott 
intézménye útján látja el. Intézmény ellátási területe: körmendi 
statisztikai kistérség területe. 
Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a 
Társulási Tanács határozza meg. Az intézményvezető tekintetében a 
foglalkoztatási jogviszony keletkezésével és megszüntetésével 
kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az intézmény 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető 
gyakorolja.  
Az intézmény vezetője évente egyszer köteles beszámolni az intézmény 
tevékenységéről a Társulási Tanácsnak. 
Az intézmény feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 
meghatározni. 
Az intézmény gazdálkodásának általános ellenőrzését a Társulási 
Tanács Pénzügyi Bizottsága és belső ellenőre végzi. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 140/C § alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló szabályok megalkotására Körmend Város 
Önkormányzatát jelöli ki.  
Körmend Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen szabályokat 
„A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák 
szabályairól szóló” 12/2007. (III.30.) Ör rendeletében szabályozza  
 
V. 1. pont 1 mondata módosul 
„A Társulás működéséhez kapcsolódó munkaszervezeti feladatokat: 
A Munkaszervezet a  Körmend Város Polgármesteri Hivatala látja 
el” 
 
 
V.2. és 3 pont törlésre kerül 
2. A feladatok ellátását a Társulási Tanács felügyeli, ennek 
keretében  
meghatározza az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti 
létszámot. A feladatok ellátásáról féléves beszámolót kell készíteni. 
3.   A munkáltatói jogok gyakorlása 
a) A Munkaszervezet vezetője és a Társulás által fenntartott 
intézmények vezetői tekintetében a Társulási Tanács gyakorolja a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 103 §. (2) bekezdésében 
felsorolt munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogokat a 
Társulási Tanács elnöke gyakorolja.  
b) A Munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
Munkaszervezet tagjai tekintetében. A kinevezéshez, a felmentéshez és 
a jutalmazáshoz a Társulási Tanács egyetértése szükséges.  
c) A fegyelmi jogkör gyakorlója mindkét személyi kör esetében a 
Társulási Tanács. 
VI. 5. pont 
„A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával 
összefüggő gazdálkodási feladatokat a Munkaszervezet Körmend Város 
Polgármesteri Hivatala látja el, a pénzforgalmat elkülönített számlán 
kezeli. A pénzfelhasználásról  a Munkaszervezet Körmend Város 
Polgármesteri Hivatala év végén elszámolást készít, melyet 
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megvitatásra tárgyévet követően, legkésőbb február utolsó napjáig 
előterjeszti a Társulási Tanács részére.” 
 
2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. január 27.  

 
 

4. Napirendi pont: 
 

„Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-
2009-0009. számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó írásos 
előterjesztést szintén megkapták a testület tagjai. Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a testület az alábbiak szerint fogad el: 

 
4/2012. (I.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
1./ A Katafa Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
megismerte és elfogadja az RMT-ben bemutatott 
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést és annak 
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az RMT-t és az üzemeltetési koncepcióra, 
díjpolitikára, díjképzésre vonatkozó nyilatkozatot aláírja 
és 2012. 02. 08-ig megküldje a Nyugat-dunántúli 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásnak. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.02.08. 

 
5. Napirendi pont: 

 
Különfélék 
a.) A Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonya 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy Dobi Géza bérlő részére 2011. 
novemberében adta bérbe a lakást havi 20.000,- Ft áron. A gáz bevezetése megtörtént, 
januártól vált beköltözhető állapotba a lakás. Időközben a bérlő saját erőből konvektorokat 
építtetett be a lakásba, konyhabútort szerelt be, fürdőszobát korszerűsített, még a beköltözése 
előtt. A komfortfokozata ezáltal nőtt a lakásnak, az értéknövelő beruházásoknak 
köszönhetően. A bérlő benyújtott egy kérelmet, melyben vázolta költségeit. Kontrollként ő 
maga is utánajárt, körülbelül 360.000,- Ft összeggel nőtt a lakás értéke, mindezek 
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méltányolása érdekében javasolja a testületnek, hogy a bérleti díjból kerüljön beszámításba ez 
az összeg. Kéri a képviselő-testület kérdését, véleményét. 
 
A Képviselő-testület tagja elfogadásra javasolják a kezdeményezést.  
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a módosítást. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 
5/2012. (I.16.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
napirendre tűzte és megtárgyalta Dobi Géza, Katafa, 
Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének 
kérelmét. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a bérlő részére - 
tekintettel a lakáson végzett értéknövelő beruházásokra, 
úgy, mint konvektorok beszerzése-beépítése, konyhabútor 
cseréje, wc kagyló cseréje – 2013. június 30. napjáig 
eltekint a bérleti díj fizetésétől. A bérleti díj fizetésére 
irányadó első hónap: 2013. július hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy január 20-án, 11 óra 30 perckor Körmenden kerül megrendezésre a Kistérségi Társulás 
által alapított Életmentő Emlékérem átadása Agg Tibor Képviselő Úr részére, ahová minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 20 
órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyzői feladatokkal megbízott 
                                                                                    igazgatási ügyintéző 
 


