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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2010. október 25-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs 
Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 3 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Darók Sándor képviselő később érkezik az ülésre. 

Dr. Pap Béla képviselő napirend előtti felszólalást kért. A polgármester megadja részére a szót. 
 

Dr. Pap Béla: 6. ciklusomat kezdem, mint képviselő 1990. óta. Úgy gondolom, hogy elég sokan 
ismernek a Jászságban, azon belül az Alsójászságban, mint Képviselőt, az önkormányzati munkában 
résztvevőt. Alakuló ülés óta többen megkérdeztek a Jászságból, és a faluban is, hogy 
Jászboldogházának most milyen Képviselőtestülete van? Eddig Jászboldogháza mindig jobb oldali 
elhivatottságú község volt, de mindig független volt a Képviselőtestülete, és annak is vallotta magát a 
Képviselőtestület. Szeretném megkérdezni a Képviselőtestületet, hogy maradt-e továbbra is független 
és jobb oldali beállítottságú, vagy ez megváltozott? Nem szeretnék senkit félre tájékoztatni, ezért 
szeretném tisztázni. 

Darók Sándor képviselő megérkezett az ülésre. 
 

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Módosító javaslattal nem élt a hozzászólás. Kíván-e valaki napirend 
előtt a kérdésre válaszolni, vagy véleményt mondani? 
Gerhát Károly: Én tartom magam ahhoz most is, mint eddig, mert azért maradtam, vagyok, és leszek 
független, hogy megpróbáljam azt a helyet elfoglalni, amit különösebben nem befolyásol a széljárás. 
Nem azért, mert én bármelyik pártra is haragudnék. Igazából nem haragszom egyre sem. Amíg másik 
párt volt kormányhatalmon, elfogadtuk. Egy ilyen kis településen pedig pláne nem kell ezzel 
túlságosan sokat foglalkozni. Mindig megpróbáltuk a falu érdekeit képviselni. Én is jobb oldali 
beállítottságú vagyok, de ettől eltekintve nem tartok túlzott jelentőséget ennek a dolognak. Nem érzem 
igazán a lényegét, hogy az ember minden áron elkötelezett legyen, ha olyan dolgokat szeretne, ami 
közérdekű, mert ha magán dolgot képvisel, akkor biztos elfogult lesz ilyen-olyan irányba, de a közért 
nem tartom szerencsésnek, hogy legyökerezzünk valahol. Én függetlennek tartom magam, és ezután is 
úgy gondolom, hogy ezt fogom tenni. Minden testületnek, minden vonatkozásban meg kellene keresni 
a pozitívumokat. Az elmúlt időszaknak is voltak pozitívumai, és a mostani dolognak is vannak 
pozitívumai. Elsősorban ezeket kell szem előtt tartani, ami a közösség iránt munkálkodik, és a 
közösséget próbáljuk szolgálni. A nagy pártok sajnos bele mennek olyan dolgokba, ami nem biztos, 
hogy szerencsés minden esetben. Felteszem magamnak a kérdést, hogy kell – e nekünk ezt utánozni? 
Köszönöm. 
Kobela Margit: Nem titok, hogy a Képviselőtestület tagjai között én vagyok a legrégebben Fidesz tag. 
Úgy gondolom, hogyha Képviselőtestületi ülésen akármilyen munka volt, én ezt sosem hangoztattam. 
Nem azért, mert nem a Fidesz volt a kormányhatalmon, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ez 
nem tartozik ahhoz, hogy a település előre menjen. Amikor a nyári tábort tartottam a gyerekeknek, 
eszembe sem jutott, hogy én Fidesz tag vagyok, viszont az igen, hogy a településen ez nagy probléma. 
Itt nem az a lényeg, hogy itt ki milyen színű, hanem az a lényeg, hogy a települést mozdítsuk előre! 
Köszönöm szépen. 
Joó-Kovács Balázs: Úgy gondolom, hogy olyan Képviselőtestülete van, és olyan Képviselőtestülete 
lesz a falunak, akiket a jászboldogházi választópolgárok megválasztottak. Minket tartottak arra 
alkalmasnak, függetlenség, nem függetlenség, jobboldaliság, és mindenféle egyéb gondolat nélkül, 
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hogy képviseljük az Ő érdekeiket, és dolgozzunk az érdekeikért. Nekünk ez nem probléma. Én 
dolgozni szeretnék. Köszönöm szépen.  
Darók Sándor: Engem a Fidesz támogatásával választottak a Képviselőtestületbe. Fidesz tagnak is 
vallom magam. A Fidesznek vannak jó ötletei itt a falun belül is. Ha most nem lobbizunk a Fidesznél, 
akkor a településre egy fillér sem fog be jönni. Ha valaki jobb, vagy baloldali, de a falu érdekeit 
szolgálja, attól együtt lehet dolgozni bárkivel.  
Dr. Pap Béla: Maximálisan osztom az összes Képviselőtársam hozzászólását. Igazuk van. Tőlem 
megkérdezték, én így fogom továbbítani a választ. 
Szűcs Gergely: Mindezek után mit válaszolsz? 
Dr. Pap Béla: Van 3 Fidesz tag, 3 független. Nincs a Képviselőtestületnek egységes véleménye. 
Kobela Margit: Szerintem van, mert mindenki úgy nyilatkozott, hogy dolgozni szeretne. 
Szűcs Lajos: Ez pár ülést követően ki fog derülni, hogy ki hogyan képzeli a folytatást, mennyire lesz 
önálló döntése, és véleménye különböző ügyekben. 
 
A képviselőtestület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirenden felül 

4. napirendnek felveszi az „Egyebek” napirend megtárgyalását. 

1.Napirend 
 Alpolgármester megválasztása, eskütétele és az esküokmány aláírása 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Többen azzal kerestek meg, köztük Pócs János Képviselő, hogy nem tartották jól 
lebonyolított választásnak az alpolgármester választást, mivel a Képviselőtestület az alpolgármester 
jelöltet kizárta a szavazásból. Erre Közigazgatási Hivatali állásfoglalás van arra vonatkozólag, hogy ez 
nem kötelező. A jelöltnek be kell jelenteni személyes érintettségét, de ha akar, akkor részt vehet a 
szavazásban, és mindenképpen titkos szavazással kell a választást lebonyolítani. Ezért most újra 
behoztam a napirendet a mai ülésre. 1 fő alpolgármester megválasztását javaslom, Joó-Kovács Balázs 
személyében. Van e- hozzászólás, vélemény? A jelölt egyetért-e a jelöléssel?  
Joó-Kovács Balázs: Igen elfogadom a jelölést. Köszönöm. 
Szűcs Lajos: Nincs hozzászólás, vélemény, ezért megkérem a Jegyzőnőt, hogy bonyolítsa le a 
szavazást. 
dr. Fehérváry Mária: Az előző ülésen lebonyolított alpolgármester választás nem volt jogszabályt 
sértő.  
Megkérem a jelöltet, hogy jelentse be érintettségét. A Képviselőtestületet kérem, hogy amennyiben 
kezdeményezés érkezik, utána döntsön, hogy kizárja-e a szavazásból Joó-Kovács Balázst. Dönthet úgy 
is a Képviselőtestület, hogy nem zárja ki a szavazásból.  
 

Joó-Kovács Balázs személyes érintettségét az Ötv. 14. § (2) bek. szerint bejelentette.  
 
Dr. Pap Béla: Kezdeményezem, hogy zárjuk ki az alpolgármester jelöltet a szavazásból. 
Szűcs Lajos: Kérem a Képviselőtestület tagjait, hogy szavazzunk. 
 

A Képviselőtestület 4 igen, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2010.(X.25.) Képviselőtestületi Határozat 
Alpolgármester jelölt szavazásból történő kizárásról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete Joó-Kovács Balázst személyes érintettsége 

miatt az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján kizárja az alpolgármester szavazásból.  
 

Határidő: 2010. október 25. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Joó-Kovács Balázs – képviselő 



 125 

 
Dr. Fehérváry Mária: Megkérem Polgármester urat, hogy a Képviselőtestület egy 3 fős Ad 
hoc szavazatszámláló bizottságot hozzon létre az alpolgármester választás lebonyolításához. 
Szűcs Lajos: A bizottság tagjainak javaslom: Szűcs Gergelyt, Kobela Margitot, Gerhát Károlyt.  
 

A jelölést a jelöltek elfogadták. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2010.(X.25.) Képviselőtestületi Határozat 
Ad hoc szavazatszámláló bizottság létrehozásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a mai napra az alpolgármester választás 
szavazásának lebonyolításához Ad hoc szavazatszámláló bizottságot hoz létre.  

Tagjainak megválasztotta: 
Szűcs Gergely, Kobela Margit, Gerhát Károly képviselőket. 

 
Határidő: 2010. október 25. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Dr. Fehérváry Mária – jegyző 

Szűcs Gergely, Kobela Margit, Gerhát Károly- képviselők 
 

Dr. Fehérváry Mária: Megkérdezem Joó-Kovács Balázs alpolgármester jelöltet, hogy 
hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához. 
Joó-Kovács Balázs: Igen. 
 
A szavazólapok kiosztásra kerültek a képviselők részére.  Joó-Kovács Balázs így a döntéshozatalban 

nem vesz részt.  
 

Ezután a képviselők a szavazólapot elhelyezték a szavazódobozba, és az Ad hoc bizottság tagjai a 
szavazatokat összesítik. 

 
5 perc szünet. 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Mivel az Ad hoc bizottságnak az elnöke nem került 
megválasztásra, megkérem a Jegyzőnőt, hogy ismertesse a szavazatszámláló bizottság által összesített 
szavazatokat.  
Dr. Fehérváry Mária: A titkos szavazás eredménye: 6 igen szavazattal Joó-Kovács Balázs 
megválasztásra került Jászboldogháza alpolgármesterének.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal Joó-Kovács Balázs képviselő urat alpolgármesternek 
megválasztotta. 

 
113/2010.(X.25.) Képviselőtestületi Határozat 
Alpolgármester választásról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete alpolgármesternek. 
 megválasztotta Joó-Kovács Balázs képviselő urat. 

Határidő: 2010. október 25. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Joó-Kovács Balázs – alpolgármester 
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Szűcs Lajos polgármester felkéri Joó-Kovács Balázs alpolgármestert az eskü letételére. 

 
„Én Joó-Kovács Balázs esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Jászboldogháza település fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy 
segéljen!” 
 

Az eskütétel után az esküokmány aláírásra került. 
 
2.Napirend 
 Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Előzetes egyeztetés alapján készült az írásbeli előterjesztés. Az alpolgármester részére 
nem javaslok tiszteletdíjat megállapítani, de javaslom a költségátalány megállapítását. Átadom a szót 
az Alpolgármester Úrnak, hogy ismertesse az álláspontját. 
Joó-Kovács Balázs: Képviselőtársaim is lemondtak a tiszteletdíjukról a közösség javára, én is 
szeretnék hozzájárulni én is a közösség céljainak a megvalósítására. Azt kértem a Polgármester úrtól, 
hogy közösségi jármű beszerzésére ajánlanám fel a tiszteletdíjat, ami a jogszabály szerint adható 
lenne, hogy ezzel segítsem a közösség céljainak a megvalósulását. A költségtérítést szeretném kérni 
telefon, és egyéb más kiadásokra.  
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. 2010. évben az alpolgármester költségátalánya bruttó 17.395,- Ft/hó 
volt. Javaslom, hogy ez kerüljön megállapításra az alpolgármester részére. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2010.(X.25.) Képviselőtestületi Határozat 
Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármesternek tiszteletdíjat nem 
állapít meg. 
A Képviselőtestület az 1994. évi LXIV törvény 18. §-ának (2) bekezdése alapján az alpolgármesternek 
költségátalányt állapít meg bruttó 17.395,- Ft/hó összegben. 
 

Határidő: 2010. október 25. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

Értesül: Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Jóó-Kovács Balázs – alpolgármester 
 

Szűcs Lajos: Alpolgármester Úr kérésére javaslom, hogy helyezzük céltartalékba az alpolgármesternek 
a jogszabály alapján járó tiszteletdíjnak megfelelő összeget. Az összeg felhasználásáról a 
Képviselőtestület dönt majd. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2010.(X.25.) Képviselőtestületi Határozat 
Céltartalék megállapításáról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 2010. októbertől 
december hónapig, 2011., 2012., 2013., és 2014. szeptember 30.-ig, évre az alpolgármesternek a 
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jogszabály alapján járó tiszteletdíjnak megfelelő összeget céltartalékba helyez közösségi gépjármű 
beszerzésére. 

 
2010. évre a céltartalékba helyezett összeg: 173.925,- Ft x 3 hónap, azaz 521.775,- Ft. 

 
A fenti években céltartalékba helyezett összeget a továbbiakban a költségvetési rendeletben állapítja 

meg a képviselőtestület úgy, hogy a mindenkori köztisztviselői illetményalapot veszi alapul, és a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló  1994. évi LXIV törvény 4. §-ának (1) bekezdésében a társadalmi megbízású polgármesternek az 
1000-2999 lakosú település esetén megállapítható minimum szorzót. 

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Dr. Fehérváry Mária – jegyző 

Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 
Jóó-Kovács Balázs - alpolgármester 

 
3.Napirend 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjainak megválasztása, eskütétele, és az 
esküokmányok aláírása 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 

 
Szűcs Lajos: Az előző Képviselőtestületi ülésen Kerekesné Kövér Bernadettet javasolta a 
Képviselőtestület külsős bizottsági tagnak. Nem volt jelen az ülésen, ezért kérem, hogy nyilatkozzon, 
hogy beleegyezik-e nyílt ülés tartásába, illetve elvállalja-e a tisztséget? 
Kerekesné Kövér Bernadett: Igen beleegyezem a nyílt ülésen történő megtárgyalásba, és a jelölést 
vállalom.  
Szűcs Lajos: Joó-Kovács Balázs képviselő alpolgármesternek megválasztásra került, ezért az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájában tagként nem vehet részt. Üléseken részt vehet, de 
nem a bizottság tagja, szavazati joga nincs. 7 fős bizottságot hoztunk létre, ezért javaslom, hogy a 
helyére Menyhárt Ernőt válasszuk meg, aki hosszú éveken keresztül a bizottság elnöke volt, illetve 
előtte a tagja.  
Menyhárt Ernő kérem, hogy nyilatkozzon, hogy beleegyezik-e nyílt ülés tartásába, illetve elvállalja-e a 
tisztséget? 
Menyhárt Ernő: Igen beleegyezem a nyílt ülésen történő megtárgyalásba, és a jelölést vállalom.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2010.(X.25.) Képviselőtestületi Határozat 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjainak megválasztásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdésében leírtak alapján Szociális és Egészségügyi Bizottság 

külsős tagnak megválasztotta: 

Menyhárt Ernőt és 

Kerekesné Kövér Bernadettet. 

Határidő: 2010. október 25. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Menyhárt Ernő 

Kerekesné Kövér Bernadett 
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Szűcs Lajos polgármester felkéri Menyhárt Ernőt és Kerekesné Kövér Bernadettet, hogy az esküt 
tegyék le. 
 
„Én ……….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a többi 
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaként a tisztségemből eredő feladataimat Jászboldogháza 
település fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 
 

Menyhárt Ernő és Kerekesné Kövér Bernadett az esküokmányt aláírták. 
 
 

4.Napirend 
 Egyebek 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A helyi Motoros Egyesület azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy mielőbb tárgyalja meg 
a Képviselőtestület, hogy 2011. május 6-8. időpontban biztosítja-e a strandfürdő területét a motoros 
találkozó megrendezéséhez. Jövő évben is hasonlóan szeretnék megrendezni, mint az előző években is 
megrendezésre került. A feltételek is az előző éviek alapján, és a részletek megtárgyalása a rendezvény 
megtartása előtt szerződésben a polgármesterrel egyeztetésre kerülne.  
Kobela Margit: Az előző években mindig a szemétszedés volt a probléma.  Az idén lezajlott-e 
problémamentesen? 
Szűcs Lajos: 2009. évben voltak problémák, ebben az évben lelkiismeretesen, precízen lezajlott a 
rendezvény, tisztán adták vissza a strand területét. Javaslom, hogy az előző évekhez hasonlóan, 
térítésmentesen biztosítsuk számukra a területet. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2010.(X.25.) Képviselőtestületi Határozat 
A 2011. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Condors Motoros 
Egyesület kérelmét, és az alábbiak szerint döntött. 

Az önkormányzat a 2011. május 6-8. időpontban Motoros Találkozó megrendezéséhez  az előző 
évekhez hasonló feltételekkel térítésmentesen biztosítja a strandfürdő területét. 

A Képviselőtestület felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a terület bérlésével kapcsolatos 
részleteket a találkozó megrendezése előtt Szűcs Lajos polgármesterrel egyeztesse. 

Határidő: 2010. október 25. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Condors Motoros Egyesület – Nagy Krisztián 

 
Szűcs Lajos: A belső ellenőrzési feladatot, amely a jogszabály szerint kötelező feladat, a Jászsági 
Többcélú Társulás keretei között, több településsel együtt közösen társulási formában látjuk el.   
Jászboldogháza Község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési tervében: Az önkormányzat 2011. 
évi költségvetés összeállításának és a költségvetési rendelet előkészítésének elfogadásának vizsgálatát 
tervezte be a társulás Illyésné Nagy Terézia belső ellenőrrel és a Jegyzőnővel egyeztetve.  
Az elmúlt évben nem volt ellenőrizve az ellenőrzésre kijelölt feladat, ezért javaslom elfogadásra.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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118/2010.(X.25.) Képviselőtestületi Határozat 
2011. évi belső ellenőrzési terv véleményezéséről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadta a  2011. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervet, mely az alábbiakra terjed ki: 

 Az önkormányzat 2011. évi költségvetés összeállításának és a költségvetési rendelet 
előkészítésének elfogadásának vizsgálata 

(A terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: 2010. november 02. 
 Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Jászsági Többcélú Tásulás – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. 

 
Szűcs Lajos: Boldogházi Hírek szerkesztősége azzal a kéréssel keresett meg, hogy adjuk meg a 
lehetőséget, hogy a Képviselők egy rövid bemutatkozót írjanak magukról, és az megjelenésre kerüljön 
a napokban megjelenő helyi újságban.  
Darók Sándor: Szeretném megköszönni a választóknak, hogy részt vettek a szavazáson, de a 
bemutatkozó cikket nem javaslom. Úgy gondolom, hogy a településen ismernek bennünket.  
Szűcs Lajos: Ha magáncélra – köszönetnyilvánítás – akarja valaki használni az újság hasábjait, akkor 
azt csak fizetős hirdetésben lehet megtenni.  
Dr. Pap Béla: Az elmúlt években a választások előtt a faluújságban fizetett formában a képviselő 
jelölteknek lehetőségük volt bemutatkozni. Ebben az évben nem adtuk meg ezt a lehetőséget. Most 
már nem látom jelentőségét. 
 

A Képviselőtestület nem kíván az újság hasábjain bemutatkozó cikket megjelentetni. 
 

Szűcs Lajos: Van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója? 
Dr. Pap Béla: Napirend utáni felszólalást is kérek. 
 

Polgármester Úr megadja a szót Dr. Pap Béla képviselő részére. 
 
Jegyzőnő figyelmét szeretném felhívni arra, hogy nézzen utána, hogy ugyanaz napirendet mikor 
tárgyalhatja újra a Képviselőtestület. Mivel a javaslat nem ugyanaz volt, ezért nem jeleztem a napirend 
tárgyalásánál. Kérem, hogy legyen az érvényes jogszabályoknak megfelelő az alpolgármester 
választás. 
Szűcs Lajos: A Regionális Államigazgatási Hivatalok megszűntek, és visszaállításra kerültek a megyei 
Közigazgatási Hivatalok. Az elmúlt időszakban az önkormányzatnak nem volt felettes szerve a 
Regionális Államigazgatási Hivatal.   Megyei Közigazgatási Hivatal visszaállításával az 
önkormányzatok újra ellenőrzésre kerülnek, amely jó dolog, mert azonnal jeleznek, ha valamilyen 
hibát követnénk el. 
 
Joó-Kovács Balázs: Köszönetet szeretnék mondani a bizalomért, hogy megválasztottak 
alpolgármesternek, és ígérem, hogy az eskü szövegéhez híven fogom elvégezni a munkámat, és teljes 
együttműködéssel. Köszönöm szépen. 
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. 
Mivel más napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 
 

kmft. 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 
     polgármester       jegyző 


