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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2019. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. október 25-én 1000 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester 
 Dósa Istvánné  képviselő 
 Hámori Imréné   képviselő 
 Gyuricza Gergő  képviselő 
 Jakus Szilvia  képviselő  
 Torma Andrea  jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a megjelent képviselőket, a jegyzőt és a meghívott vendéget. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-
testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dósa Istvánné képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 
egyhangúan elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslat nem volt. A Képviselő-testület – egyhangan elfogadva – az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
 
1. A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója az Szombati Erika 
    önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről HVB elnök 

 
2. A helyi önkormányzati képviselők eskütétele Torma Andrea jegyző 
 
3. A polgármester eskütétele Torma Andrea jegyző 

 
4. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, alpolgármester Hajnis Ferenc polgármester 
    eskütétele 

 
5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Torma Andrea jegyző 
 
6. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása               Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása, eskütétel                Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Tájékoztatás a képviselők egyes kötelezettségeiről                Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati képviselők és  

            polgármester választás eredményéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Szombati Erikát, a helyi választási bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a helyi választás 
eredményéről. 
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Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke 
Én is szeretettel köszöntök mindenkit! Ismertetném a 2019. október 13-ai helyi választás eredményét. A 
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 616 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma: 277 fő. 
A polgármester választási eredménye: 
Érvényes lebélyegzett szavazólapok száma az urnában: 277 db 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma az urnában: 38 db 
Hajnis Ferenc független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma 239. Gratulálok az egyetlen jelöltnek! 
További sok sikert kívánok! 
A képviselő-testület választásának eredménye: 
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 277 db, érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 7 db, 
érvényes szavazólapok száma: 270 db,  
A képviselő jelöltek a sorsolás sorrendjében: 
Jakus Szilvia képviselő jelölt kapta a legtöbb szavazatot: 147 szavazat 54% 
Gyuricza Gergő képviselő jelölt szavazat száma: 126 
Hámori Imréné képviselő jelölt szavazat száma: 121 
Dósa Istvánné képviselő jelölt szavazat száma: 108 szavazattal kerültek a képviselő-testületbe.  
Nekik is gratulálni szeretnék! Nagyon jó csapatmunkát kívánok! 
Akik nem jutottak be a képviselő-testületben: 
Dudás Gergely képviselő jelölt szavazat száma: 102  
Hajnis Andrea Mónika képviselő jelölt szavazat száma: 95 
Fekécs Gábor képviselő jelölt szavazat száma: 93 
Mike Csaba János képviselő jelölt szavazat száma: 81 
Sinka Renáta képviselő jelölt szavazat száma: 62 
A szavazás ideje alatt rendkívüli esemény nem történt, a választás szabályosan lezajlott. Szeretném megköszönni 
a helyi választási bizottságnak és a helyi választási irodának a csapatmunkát, és hogy ilyen jól tudunk együtt 
dolgozni! Remélem, ez a jövőben is így lesz! 
A polgármester úrnak és a képviselőknek kívánok egy újabb sikeres ciklust, és eredményes munkát! 
 
A polgármester és a képviselők megköszönték a beszámolót és a jókívánságot! 
 
 
 
2. Napirend       A helyi önkormányzati képviselők eskütétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérem a jegyző asszonyt, hogy az eskü szövegét mondja elő, és kérem a képviselő-társaimat, hogy az eskü 
letételére álljunk fel, tegyék le az esküt, majd utána írják alá az esküokmányt. 
 
Torma Andrea jegyző 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28.§ (2) bekezdése értelmében az 
önkormányzati képviselő az alakuló ülésen a törvényben meghatározott szöveggel esküt tesz, és erről okmányt ír 
alá. Megkérem a képviselőket, hogy az „Én” elhangzása után mindenki a saját nevét legyen szíves mondani! A 
szöveg végén az „Isten engem úgy segéljen!” szöveg mondható, vagy elhagyható, meggyőződéstől függően. 

Én, ………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 
hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselő tisztségemből 
eredő feladataimat Tolmács fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen! 
 
A képviselők letették az esküt. 
 
Torma Andrea jegyző és az esküt tett képviselők aláírják az esküokmányt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
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3. Napirend       A polgármester eskütétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ismételten felkérem a jegyző asszonyt, hogy részemre, polgármester részére is legyen szíves az eskü szövegét 
előolvasni, valamint megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy az eskütétel alatt szíveskedjenek felállni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor szintén az a kérésem, hogy az „Én” elhangzása után a saját nevet kérem mondani, és a szöveg végén az 
„Isten engem úgy segéljen” mondat az eskütevő meggyőződése szerint mondható, vagy elhagyható. 
Én, ..................... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 
hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 
Tolmács fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Torma Andrea jegyző, és az esküt tett polgármester aláírják az esküokmányt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
4. Napirend  Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, alpolgármester eskütétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot és a képviselő-testület titkos szavazással dönt. 
Jogkörömben eljárva szeretném alpolgármesternek javasolni Dósa Istvánné képviselőt. Megkérdezem Dósa 
Istvánnét, hogy elfogadod-e a felajánlott tisztséget? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Igen.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A titkos szavazás lebonyolításához előbb a szavazatszámláló bizottságot szükséges megválasztani. A 
szavazatszámláló bizottság elnökének Hámori Imréné képviselő, bizottsági tagoknak Gyuricza Gergő képviselőt 
és Jakus Szilvia képviselőt javaslom. 
Mindenki megkapja a szavazólapot, érvényesen mindenki egy szavazatot adhat le, a bizottság pedig 
összeszámolja a szavazatokat. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az általam javasolt három személyt a 
szavazatszámláló bizottság tagjaiként, illetve elnökeként, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

90/2019. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az alpolgármester választás 
titkos szavazásának lebonyolítására - szavazatszámláló bizottságot választ. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai: Hámori Imréné képviselő, bizottsági elnök 
     Gyuricza Gergő képviselő, bizottsági tag 
     Jakus Szilvia képviselő, bizottsági tag 
A szavazatszámláló bizottság az alakuló ülésen ellátja az alpolgármester választáshoz 
kapcsolódó titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   szavazatszámláló bizottság elnöke 
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A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy az urna üres. A szavazatszámláló bizottság lebélyegzi és a 
képviselő-testület tagjai részére kiosztja a szavazólapokat és a borítékokat. A képviselő-testület tagjai szavaznak, 
a szavazólapokat a borítékba, majd az urnába helyezik. 
A szavazatszámláló bizottság kibontja az urnát, felbontja a borítékokat és megszámolja a szavazatokat. 
A szavazatszámláló bizottság összesíti a szavazatokat, a szavazásról elkészítik a jegyzőkönyvet, melyet a 
szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyző aláírnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérem Hámori Imréné bizottsági elnököt, hogy ismertesse az eredmény! 
 
Hámori Imréné képviselő, szavazatszámláló bizottság elnöke 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Dósa Istvánné képviselőt alpolgármesternek. Gratulálok! 
 
A Képviselő-testület titkos szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

91/2019. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás 
eredményeként 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dósa Istvánné 
képviselőt (Tolmács, Füvellő u. 47. szám alatti lakos) társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választotta. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi önkormányzati képviselők és 
polgármester választásáig, illetve ellenkező tartalmú képviselő-testületi döntésig 
Felelős:    polgármester 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most a megválasztott alpolgármester e minőségében is esküt tesz. Kérlek Jegyző Asszony, olvasd elő az eskü 
szövegét!  
 
Torma Andrea jegyző 
„Én, …………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármester tisztségemből 
eredő feladataimat Tolmács fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. (eskütevő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az alpolgármester az esküt letette, és aláírta az erről szóló okmányt. 
 
 
 
5. Napirend       A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az 5. napirendi pont előterjesztője a Jegyző Asszony. Megkérlek Andrea, hogy terjeszd elő a napirendet! 
Egyúttal bejelentem személyes érintettségem, így a szavazásban nem veszek részt. 
 
Torma Andrea jegyző 
A jogszabály rendelkezik a polgármester illetményéről és költségtérítéséről, annak pontos összegéről, így e 
tekintetben a képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs, viszont képviselő-testületi határozatban deklarálni 
szükséges polgármester illetményét és költségtérítését. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye és 
költségtérítése a törvényi előírásoknak megfelelően, a határozati javaslat szerint legyen megállapítva, és 
elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

92/2019. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdése alapján 
Hajnis Ferenc főállású polgármester illetményét 2019. október 13-tól – megbízatásának 
időtartamára – havi bruttó 398.900 Ft-ban állapítja meg. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján 
Hajnis Ferenc főállású polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával 
összefüggő szükséges költségeinek megtérítésére 2019. október 13-tól –megbízatásának 
időtartamára - havi tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi bruttó 59.800 Ft 
költségtérítést állapít meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés 
megállapításáról szóló dokumentumot állítsa ki, és intézkedjen a havonta történő 
kifizetésről. 
 
Határidő: 2019. október 13-tól folyamatos más tartalmú döntésig 
Felelős:   jegyző 

 
 
 
6. Napirend             Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem titok, hogy előzetesen egyeztettünk – most már mondhatom, hogy alpolgármester asszonnyal. Az én 
javaslatom bruttó 30.000 Ft tiszteletdíj és 15% költségtérítés. Az előző ciklusban az alpolgármester a maximális 
tiszteletdíjat kapta, annyit szavazott meg részére a képviselő-testület. Most úgy beszéltük meg, hogy nem lenne 
külön feladata az alpolgármesternek. Nyilván lesz, amivel megbízom majd, de olyan volumenű feladata nem 
lesz, mint az előző alpolgármesternek volt. Igyekszem majd én kézben tartani azokat a dolgokat, amiket eddig ő 
csinált. Ezért gondoltam azt, hogy kevesebb volna a tiszteletdíj. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én 40.000 Ft-os tiszteletdíjat javaslok. Tudom, hogy mennyi volt az előző ciklus alpolgármesterének a 
tiszteletdíja. Elhiszem, hogy Te magadra vállalsz többet, és Mariska nem kap annyi feladatot, de azért 
felelősségteljes tisztség, bármi előfordulhat, és a polgármestert helyettesíti. Tudom, hogy Te becsületesen végzed 
a munkádat, de előfordulhat, hogy neki is lesz munkája, ezért javaslatot teszek a 40.000 Ft tiszteletdíjra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor szavazzunk a havi 40.000 Ft tiszteletdíjról és a hozzá tartozó 15%-os költségtérítésről. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az alpolgármester havi bruttó tiszteletdíja 40.000 Ft-ban legyen megállapítva, valamint az ehhez 
kapcsolódó havi 15% költségtérítés kerüljön megállapításra a részére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

93/2019. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dósa Istvánné társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 25-ei hatállyal, megbízatásának 
időtartamára – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80.§ (2) bekezdése alapján havi bruttó 40.000 Ft-ban, költségtérítését a 
tiszteletdíj 15%-ában, azaz havi bruttó 6.000 Ft-ban állapítja meg.  
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A tiszteletdíj és a költség elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő 
hónapban 5. napjáig történik. 
 
Határidő: azonnal, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
7. Napirend             Az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az SZMSZ alapján Tolmács Község Önkormányzatának egyetlen bizottsága van, ez az Ügyrendi Bizottság. 
Nem szoktunk bizottsági üléseket tartani, mivel mindent meg tudunk beszélni a testületi üléseket. A bizottság 
elnökének javaslom Hámori Imrénét, Gyuricza Gergőt és Jakus Szilviát bizottsági tagnak. Van-e kérdés, 
vélemény? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az ügyrendi bizottság elnöke Hámori Imréné, a bizottság két tagja Gyuricza Gergő és Jakus Szilvia 
képviselők legyenek, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

94/2019. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
megválasztja az Ügyrendi Bizottság személyi összetételét: 

• Hámori Imréné képviselő, a bizottság elnöke 
• Gyuricza Gergő képviselő, a bizottság tagja 
• Jakus Szilvia képviselő, a bizottság tagja 

   
Határidő: azonnal és folyamatos, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
8. Napirend             Tájékoztatás a képviselők egyes kötelezettségeiről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő napirend előterjesztője a Jegyző Asszony. Át is adom a szót! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az előterjesztésben szerepelnek a képviselői kötelezettségek Kiosztom a vagyonnyilatkozat benyújtásához 
szükséges nyomtatványokat, melyeket kitöltve 30 napon belül kell benyújtani, aztán pedig minden év január 1-
től szintén 30 napon belül. A vagyonnyilatkozat kezelése az Ügyrendi Bizottság feladata. A bizottság veszi át a 
vagyonnyilatkozatokat, és a bizottság kezeli. A vagyonnyilatkozat benyújtásakor a korábbi vagyonnyilatkozat 
visszaadásra kerül a képviselő részére. 
Ami még fontos, hogy be kell jelentkezni a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ez a régi képviselőknél már 
megtörtént és folyamatosan benne vannak. Az új képviselőknek e hónap végéig be kell jelentkezni az 
adatbázisba. Ezt elektronikusan ügyfélkapun keresztül lehet megtenni.  
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ezt hogyan kell megtenni? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ügyfélkapun keresztül, a NAV oldalán megtalálható nyomtatványkitöltő program használatával, KOMA 
nevezetű nyomtatvány kell kitölteni és ügyfélkapun keresztül beküldeni. A következő hónapban igazolni kell, 
hogy a képviselő felvételt nyert ebbe az adatbázisba, és ebben folyamatosan benne kell lenni, tehát nem lehet 
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köztartozása a képviselőnek. Ha valakinek köztartozása keletkezik, arról kapunk értesítést és 60 napon belül meg 
kell szüntetni a köztartozást, különben vele szemben méltatlansági eljárás kerül indításra, melynek végső döntése 
a képviselői tisztség megszűnése, mivel a képviselőnek nem lehet köztartozása. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Úgy tudom, hogy a képviselői tiszteletdíj már hosszú évek óta 15.000 Ft, nem lett emelve. Utána néztem, hogy 
21.450 Ft-ig nem kell járulékot fizetni. Nem volna arra mód, hogy felemelnénk erre az összegre, és ugyanúgy 
csak adót kellene utána fizetni? 
 
Torma Andrea jegyző 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját helyi önkormányzati rendelet állapítja meg. A képviselő tiszteletdíj 
módosításra tehát csak a rendelet módosítás keretében van lehetőség. Rendeletet írásbeli előterjesztés alapján 
lehet módosítani. Az előterjesztés tartalmazza a rendelet-tervezetet, indokolást, hatástanulmányt, és a honlapon 
is közzé kell tenni, biztosítva a társadalmi egyeztetés lehetőségét. Tehát ezt most ezen az ülésen nem lehet 
módosítani. Amennyiben a képviselő-testületnek szándékában áll a rendelet módosítása, a következő ülésre elő 
lehet készíteni a rendelet módosítást, a testület megtárgyalja és dönt. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Jó, köszönöm! És a temetési támogatás összegét is megemelhetnénk, az is rég óta nem változott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem is lenne majd rendelet módosítási javaslatom: jelenleg 2 nap lehet tüzelni a kerti hulladékot, ezt 
szeretném 1 napra módosítani, és pontosan meghatározni ennek időtartamát, mettől meddig lehet, és szeretnék 
egy csendrendeletet is hozni, hogy mondjuk szombat este 8-tól hétfő reggelig nem lehet például füvet vágni, 
vagy hangos zajjal járó tevékenységet végezni. És azt is szeretném, ha a közterületen hosszú távon parkoló autók 
esetében kivetnénk a közterület használati díjat, mivel több helyen állandóan a ház előtt parkolnak az autók, ami 
akadályozza a közlekedést és a hó eltakarítást is. 
Javaslom, hogy ezekkel a rendelet módosításokkal a következő képviselő-testületi ülésen foglalkozzunk! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki egyetért azzal, hogy az elhangzott rendeletmódosítások a következő képviselő-testületi ülésre kerüljenek a 
képviselő-testület elé, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan úgy döntött, hogy az alábbi önkormányzati rendeletalkotási 
tárgykörök a képviselő-testület következő ülésén kerüljenek megtárgyalásra: 

• települési képviselők tiszteletdíja 
• temetéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás összege 
• avar és kerti hulladék égetésére kijelölt napok 
• csendrendelet. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy ezen tárgykörök a képviselő-
testület következő ülésén megtárgyalásra kerüljenek. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
A polgármester lezárta a képviselő-testület alakuló ülését, a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.  
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Dósa Istvánné 
alpolgármester 


