
Balinka Község Önkormányzata 
8055 Balinka, Petőfi u. 34. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 13-án 
08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László   polgármester 
Fodor Róbert    alpolgármester 
Domavári László   képviselő 
Kóber Imre    képviselő 
Marosán Lászlóné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné   jegyző  
 
 
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat polgármesteri illetmény meghatározására 
Előterjesztő: Fodor Róbert alpolgármester 
 
2./ Javaslat falugondnoki szolgálat létrehozására, szakmai programjának elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
3./ Javaslat MFP keretében falugondnoki gépjármű beszerzésre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
4./ Javaslat falugondnoki szolgálat igénybevételét meghatározó rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
5./ Javaslat közművelődési szakember részére közlekedési átalány meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
6./ Javaslat Kistelepülések önkormányzati rendezvényének támogatás 
felhasználására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 



7./ Javaslat MFP „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -közösségi 
színtér felújítása – pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták, és 
meghozták a következő határozatot: 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

1/2022.(I.13.) határozata 
a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat polgármesteri illetmény meghatározására 
Előterjesztő: Fodor Róbert alpolgármester 
2./ Javaslat falugondnoki szolgálat létrehozására, szakmai programjának 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
3./ Javaslat MFP keretében falugondnoki gépjármű beszerzésre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
4./ Javaslat falugondnoki szolgálat igénybevételét meghatározó rendelet 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
5./ Javaslat közművelődési szakember részére közlekedési átalány 
meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
6./ Javaslat Kistelepülések önkormányzati rendezvényének támogatás 
felhasználására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
7./ Javaslat MFP „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -
közösségi színtér felújítása – pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
8./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat polgármesteri illetmény meghatározására 
Előterjesztő: Fodor Róbert alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 



 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Javasolja a polgármesteri illetmény elfogadását. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármesteri illetmény meghatározásának elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022.(I.13.) határozata 
a polgármesteri illetmény meghatározásáról   

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §. (4) bekezdés d.) 
pontjában meghatározottakra figyelemmel, Wéninger László polgármester 
illetményét 2022. január 1-től bruttó 650.000 Ft/ hó összegben határozza meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a polgármester költségtérítés 
meghatározásának elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2022.(I.13.) határozata 
a polgármester költségtérítésének meghatározásáról   

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében 
meghatározottakra tekintettel, Wéninger László polgármester költségtérítését 
bruttó 97.500,- Ft/hó összegben határozza meg 2022. január 1-től. A képviselő-
testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 



2./ Javaslat falugondnoki szolgálat létrehozására, szakmai programjának 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéniger László polgármester: Megjelentek a Magyar Falu Program 2022-es kiírásai. 
Javasolja, hogy adja be pályázatot az önkormányzat busz beszerzésére. A pályázatot 
csak olyan önkormányzat adhatja be, ahol már működik ilyen szolgálat vagy ahol 
nincs, de az önkormányzat vállalja annak megindítását. Ezért a pályázat beadásához 
dönteni kell a falugondnoki szolgálat létrehozásáról, valamint érdemes lenne 
álláshirdetést közzétenni a falugondnoki teendők ellátására. Kell önkormányzati 
rendeletet is alkotni a falugondnoki szolgálat igénybevételének szabályairól. 
 
Kóber Imre képviselő: Elég komplikált dolog, mert ide olyan embert kell felvenni, aki 
látott már járművet, nem pedig friss jogosítvánnyal rendelkezőt. Ilyen embert viszont 
nehéz lesz találni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: B-s jogosítvánnyal lehet vezetni, de nem gondolja, hogy 
huszonévesek fognak jelentkezni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: A közmunkásokat is be lehetne fogni füvet nyírni. 
 
Wéninger László polgármester: Sokan el sem vállalják és nem is köteles elvállalni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Van olyan, akinek oda sem adná.  
 
Domavári László képviselő: Helyit választana, ha lehet. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatást nyújtott, hogy az álláshirdetést minimum 15 
napig kell hirdetni. Természetesen több napra is lehet, de kevesebbre nem. 
 
Wéninger László polgármester: Akkor legyen 30 nap. 
 
Domavári László képviselő: Mi lesz a régi alkalmazottal? Bármikor fel lehet neki 
mondani a szerződést? 
 
Wéninger László polgármester: Csak fél évre kötötték vele, pont azért, mert elindul a 
falugondnoki szolgálat. 
 
Domavári László polgármester: Nem akar pályázni rá? 
 
Wéninger László polgármester: Nem tudná csinálni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
falugondnoki szolgálat létrehozásának elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2022.(I.13.) határozata 

a falugondnoki szolgálat létesítéséről 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű 
szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők 
életfeltételeinek javítása a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, a 
településszolgáltatási funkcióinak bővítése céljából a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (1) bekezdésében 
meghatározott falugondnoki szolgálatot hoz létre. A falugondnoki szolgálat 
létszámát egy fő közalkalmazott falugondnokban határozza meg. A 
falugondnoki szolgálat működési engedélyezési eljárását megindítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a falugondnoki szolgálat szakmai programjának 
elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2022.(I.13.) határozata 
a falugondnoki szolgálat szakmai programjáról 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálatról 
szóló szakmai programját a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a falugondnoki állás meghirdetésének 
elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2022.(I.13.) határozata 
a falugondnoki állás meghirdetéséről 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a szükséges engedélyek 
beszerzését követően – falugondoki szolgálatot hoz létre. A képviselő-testület a 
falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez határozatlan időre közalkalmazotti 
jogviszonyban álló falugondnokot alkalmaz. Felhatalmazza a polgármestert a 
szolgálat létrehozására. A falugondnoki munkakör betöltését a 
www.közigallas.hu oldalon az alábbi hirdetménnyel teszi közzé: 



 
Az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. 
§-a alapján pályázatot hirdet a falugondnok munkakör betöltésére. Jogviszony 
időtartama határozatlan időtartamú. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
Munkavégzés helye: Balinka Község közigazgatási területe. Munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényben az 
1/2000. (I.07.) SZCSM rendeletben, valamint a szakmai programban való 
feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi 33. törvény az irányadó. Pályázati feltételek: szakmunkás végzettség, 
falugondnoki alapképzettség vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki 
képzésen való részvételt vállalja és a feladat ellátáshoz szükséges képesítést 
megszerzi, B kategóriás jogosítvány, min. 1-3 éves gépjárművezetői gyakorlat, 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, önálló 
munkavégzésre való készség, nyilatkozat arról, hogy a pályázatba foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, érvényes 
gépjárművezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy kérelem igazolása. A munkakör betölthetőségének időpontja 
a falugondnoki szolgálat működési engedélyének kiadását követő első 
munkanap vagy 2022. június 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 
február 20. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31. A pályázat 
benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a Balinka Község 
Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi Sándor u. 34. címen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
3./ Javaslat MFP keretében falugondnoki gépjármű beszerzésre 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan, szükséges 
a képviselő-testület döntése, hogy pályázatot nyújtanak be falugondnoki gépjármű 
beszerzésére. Működési engedély hiánya miatt lehet felvenni falugondnokot? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amíg nincsen működési engedély, addig nem kap állami 
támogatást az önkormányzat a feladatellátásra. Ha valakit alkalmaz, azt saját 
költségvetéséből kell, illetve engedély nélkül feladat nem végezhető. 
 
Wéninger László polgármester: Hogyan lehet majd a tanfolyamra jelentkezni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az interneten van róla információ, hogy hol és mikor indul 
ilyen tanfolyam. 
 
Domavári László képviselő: Amennyiben megkötik a szerződést a falugondnokkal, 
melyben vállalja, hogy elvégzi a tanfolyamot és a feladatot. A tanfolyam után, ha 
felmond, van következménye? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Akkor ki kell fizetnie a tanfolyam díját. 
 



Wéninger László polgármester: Időarányosan visszafizeti. Elmondta továbbá, hogy a 
tegnapi nap folyamán megkapta a gépjármű beszerzésre a két árajánlatot, melyet 
ismertetett a testülettel. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: A nagyobb gépjárművet javasolja elfogadni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tanya és falugondnoki buszok beszerzése tárgyú pályázat benyújtásának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022.(I.13.) határozata 
a tanya és falugondnoki buszok beszerzése tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Faluprogram  
keretében a "Tanya és falugondnoki buszok beszerzése " című, MFB-
TFB/2022. kódszámon meghirdetett pályázatra benyújtja pályázatát Ford 
Transit V363 személyszállító Kombi Trend L3 típusú falugondnoki busz 
beszerzésére. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat benyújtására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat falugondnoki szolgálat igénybevételét meghatározó rendelet 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Elkészült a rendelettervezet is, melyet javasol 
elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
falugondnoki szolgálatról szóló rendelet elfogadását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022.(I.14.) önkormányzati rendelete  
a falugondnoki szolgálatról  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 



5./ Javaslat közművelődési szakember részére közlekedési átalány 
meghatározására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Zuró-Hanzli 
Brigitta közművelődési szakember munkavégzéséhez szükséges, a két településrész 
közötti közlekedéshez átalány megállapítását javasolja a munkarendjéhez nem 
túlságosan jó tömegközlekedés miatt. A két településrész között 6 km a távolság, egy 
oda-vissza út 12 km. Egy hónapban átlagosan 10 munkanapot tölt Mecséren, így 
havonta 120 km/hó utiáltalány megállapítása lenne az ideális.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Zuró-
Hanzli Brigitta közlekedési átalány megállapításának elfogadását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2022.(I.13.) határozata 
Zuró-Hanzli Brigitta közművelődési szakember részére úti átalány 

megállapításáról 
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zuró-Hanzli Brigitta 
közművelődési szakember munkavégzéséhez szükséges, a két településrész 
közötti közlekedéshez 120 km/hó úti általányt állapít meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat Kistelepülések önkormányzati rendezvényének támogatás 
felhasználására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” tárgyú projektje 
keretében a “Balinkai közösségi színterek részére (Balinka, Petőfi u. 60. és Iskola u. 
9.) hangosítási eszközök és kiegészítők beszerzése” tárgyára vonatkozó árajánlatok 
beérkeztek. Mind a két helyre lenne 4 mikrofon, állvánnyal együtt, zsinórral, valamint 
hangfaltartó állvány, valamint egy hordozható erősítő. Ezeknek lenne külön táskája is. 
Javasolja a legolcsóbb ajánlattevőt kijelölni. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: A falunapra így csak 400.000-500.000,- Ft maradna? 
 
Wéninger László polgármester: Azzal várják még meg a költségvetést. 
 



Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Nemzeti 
Művelődési Intézet „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” tárgyú 
pályázat benyújtásának, valamint a Custom Shop Kft. kijelölésének elfogadását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2022.(I.13.) határozata 
hangosítási eszközök és kiegészítők beszerzéséről   

 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Művelődési 
Intézet „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” tárgyú 
pályázatot benyújtja, melynek keretében a “Balinkai közösségi színterek 
részére (Balinka, Petőfi u. 60. és Iskola u. 9.) hangosítási eszközök és 
kiegészítők beszerzése” tárgyára beérkezett árajánlatok közül a Custom Shop 
Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 25., adószám: 22991096-2-41) 
árajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert az eszközök 
megrendelésére és beszerzésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat MFP „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -
közösségi színtér felújítása – pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelentek 
a Magyar Falu Program 2022-es kiírásai. Ezek között javasolta, hogy az önkormányzat 
adja be a pályázatot a “Közösségi terek fejlesztése” kategóriában a Balinka 
településrészi közösségi színtér (művelődési ház) felpuposodott szinháztermének, 
előterének, tárolójának, illemhelyeinek teljes cseréjére, A vizesblokkok felújítására, a 
tetőhéjazat lecserélésére (paláról cserepeslemezre) és a kerítés felújítására. A 
pályázat beadásához terveket kell beadni. Ehhez javasolja Koselák-Mike Enikő egyéni 
vállalkozót megbízását. 
 
Marosán Lászlóné képviselő: A nagy teremben a taposó is ki lenne cserélve? Mert az 
nagyon fel van már púposodva. 
 
Wéninger László polgármester: Igen, az is meg lenne csinálva. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Magyar 
Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – közösségi 
színtér felújítása” című pályázat benyújtását, valamint a tervezői feladatok ellátására 
vállalkozó kijelölését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 



 
Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022.(I.13.) határozata 
a MFP-ÖTIK/2022/5 kódszámú pályázat benyújtásáról, valamint vállalkozó 

kijelöléséről   
 

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
pályázat „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogram 
„Közösségi terek fejlesztése” kategóriában a pályázatát benyújtja, továbbá a 
benyújtásához szükséges Balinka településrészi közösségi színtér felújítási 
munkáihoz (Balinka, Petőfi u. 60., 195 hrsz.) helyszínrajzok, vázlatok, műszaki 
leírások, tervezői költségbecslés és tervezői nyilatkozatok elkészítéséhez a 
tervezői feladatok ellátásával Koselák-Mike Enikő egyéni vállalkozót (székhely: 
8065 Nagyveleg, Perczel Mór utca 14., adószám: 67195392-1-27) bízza meg. 
A megbízási díjat bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegben 
határozza meg, melyet a pályázatban el lehet számolni. Felhatalmazza a 
polgármestert jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Wéninger László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült 
Mecséren a vizesblokk felújítása. Február környékén várhatóan pedig beérkeznek az 
árajánlatok a tető felújításra. Elmondta továbbá, hogy a decemberi hónapra 
1.440.000,- Ft összegű volt a hótolás. Volt 5-6 nap, amikor beavatkozást történt. 
 
Domavári László képviselő: Ez most komolyan 1 hónap? Hogy lett a 300.000,- Ft-os 
alapból ennyi? 
 
Wéninger László polgármester: 6-7-szer kellett sózni, havat tolni és ezek járulékos 
költségei. 
 
Fodor Róbert alpolgármester: Mi lenne, ha rendes tél lenne? Az önkormányzat teljes 
vagyona rámenne a hótolásra. Katasztrófa ez az ár. 
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester a képviselő-
testületi ülését bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 

Wéninger László     Fidrich Tamásné 
   Polgármester              Jegyző 


