
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2017.  június  29-én  megtartot
képviselő- testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Deli József képviselő
Gyóni János képviselő
Katona Ervin képviselő
Mezőfi Ferenc képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
Benke Henriet jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Szásziné Győri Éva intézményvezető
Kovács Istvánné intézményvezető
Bognár Anita ea.
Benedek Miklós ea.
Orosz Adrienn Családsegítő és Gyermekj. Szolgálat
Maszlag Gábor Családsegítő és Gyermekj. Szolgálat

Polgármester  megnyitota az ülést,  köszöntöte a jelenlévőket.  Megállapítota, hogy a
testület határozatképes, Mezőfi Ferenc nincs jelen. Meghívótól eltérő a 9-es napirendi
pont  nem  lesz  tárgyalva.  A  Képviselő-testület  elfogadta  a  módosítot  napirendi
pontokat.

Napirendi pont:

1.) Bagi Arany János Általános Iskola 2016. évi szakmai tájékoztatója
Előadó: Jamrik László polgármester

2.) Bagi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai beszámolója
Előadó: Jamrik László polgármester

3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi szakmai beszámolója
Előadó: Jamrik László polgármester

4.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda – óvodapedagógus felvétel kérelme
Előadó: Jamrik László polgármester

5.) Ebrendészi tevékenységre ajánlat megtárgyalása
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Előadó: Jamrik László polgármester

6.) Településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet (TKR) 
megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának lakáscélú önkormányzati helyi 
támogatásokról szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó: Jamrik László polgármester

8.) Bag Nagyközség Önkormányzat a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló rendelet megtárgyalása
 Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

9.) Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XII.01.) számú 
rendelete Bag Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Hatvan - Rákos vasútvonal fejlesztési projekt kapcsán
Előadó: Jamrik László polgármester

10.) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

11.) 2017. évi Falunap és Rétesfesztivál 
Előadó: Jamrik László polgármester

12.) Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Jamrik László polgármester

13.) Egyebek

1.) Bagi Arany János Általános Iskola 2016. évi szakmai tájékoztatója

Jamrik László: az írásos anyaghoz van bármilyen szóbeli kiegészítés az iskola részéről.
Szásziné  Győri  Éva:  nehéz  évünk volt  tavaly,  főleg  a  beiratkozás  miat.  SZÖSZ-nek
köszönhetően idén több volt a beiratkozó.

Gyóni János: elolvastam a beszámolókat, mindegyik ugyanúgy épül fel.
Mennyire  lehet  szankcionálni  a  gyerekeket?  Lehet-e  mérni  ha  ot  van  a  gyerek,
teljesítménye is legyen.
Hitoktatáshoz  kapcsolódik  a  másik  kérdésem:  mi  a  különbség  a  katolikus  és  hit
gyülekezetes oktatás közöt.
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Szásziné Győri Éva: Gyerekeket lehetne motiválni, pl. uszodabérlet pályázatal, aki a
legtöbbet  javítja,  vagy  kb havi  5  000  Ft  támogatás.  Intézkedési  tervet  készítetünk a
Tankerületnek,  ami nagyon sok mindenre  kiterjed.  Függ a  „gyerekanyagtól”  is.  Idén
kevesebb a hiányzók száma.  
Katolikus és hitgyülekezeti oktatás más a szellemisége, a szabálya ugyanaz. Hitoktatók
is  szoktak  szülőit  tartani.  Legtöbb  gyerek  katolikus.  Nagyon  nehéz  erre  a  kérdésre
válaszolni. Jól szituált szülő katolikusba íratja, a telepi a hitgyülekezetbe.
Jamrik  László:  Lendületet  adot  idén  a  SZÖSZ!  Különböző  programokkal  és
beszélgetésekkel tudták ezt elérni. Reméljük 1 év múlva is ezt fogjuk látni. Köszönöm a
munkáját ennek a szervezetnek! Szavazzunk az iskola beszámolójáról.

A Képviselő-testület 6 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

34/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország
helyi  önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben
biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Bagi
Arany  János  Általános  Iskola  2016.  évi  szakmai  tevékenységéről  szóló
írásos és szóbeli tájékoztatóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

2.) Bagi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai 
beszámolója

Jamrik László: Az anyaghoz van kiegészítés?

Katona Ervin:  Hála  Istennek  szoros  kapcsolat  van  a  bizotság  és  a  szolgálat  közöt.
Örülök, hogy velük dolgozhatok.

Gyóni János: Visszatérnék: akik nem járnak gyerekek, őket nem lehet szankcionálni.

Katona Ervin: Ők szolgálat, és nem hatóság.

Mezőfi Ferenc megérkezet

Maszlag Gábor: Az 50 óra törvényileg van meghatározva, 3 havonta van felül vizsgálva.
16 éves kor a tankötelezetség. Szülő ellen lehet szabálysértési eljárást indítani. Aki eléri
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az 50 órát, gyámhivatalnak kell megküldeni, és hatósági eljárást indítanak. Évről-évre
ugyanarról a gyerekekről és családokról beszélünk.

Jamrik László: Köszönöm! Elfogadjuk a beszámolót?

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

35/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Bagi
Családsegítő és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2016.  évi  szakmai tevékenységéről
szóló írásos és szóbeli beszámolóját.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

Jamrik László:  Korrekt  a kapcsolat a hivatal és  a családsegítő közöt. Most is  ember
hiány van. Jó munkát kívánok!

3.) Iglice Napközi Othonos Óvoda 2016. évi szakmai beszámolója

Kovács Istvánné: A tanév keresztezi a költségvetési évet, így most nehéz erről beszélni.

Gyóni János: Gyerekek tudásszintjét pisai felméréssel mérik fel. Mire jó ez? Mi most hol
állunk? Van értelme?

Szásziné Győri Éva: Nálunk kompetencia mérés van és hozzákapcsolódó családi hátér
mérés. Sok az írástudatlan szülő, így ők sem tudják kitölteni. Tankerület is tudja mivel
állunk szembe. Kapunk 2 pedagógiai asszisztenst, szabadidő szervezőt és családvédelmi
kollégát. 

Jamrik László: Sok fejlesztés volt: tornaszoba elkészült, vizesblokk és kamerarendszer
kialakítás.  Nagyon  nagy  figyelemmel  vagyunk  az  óvoda  felé.  Alpolgármester  úr
anyagilag nagy figyelemmel segíti az ovit, most is tetőt javítanak, és napelem kerül rá.
Köszönöm a munkájukat. Jó egészséget kívánok a dolgozóknak! Szavazzunk.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

36/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadta  az  Iglice
Napközi Othonos Óvoda 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és
szóbeli beszámolóját.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

4.) Iglice Napközi Othonos Óvoda – óvodapedagógus felvétel kérelme

Jamrik László: Pénzügyi bizotság tárgyalta az óvoda kérelmét. Sima Józsefnek átadom
a szót.

Sima József: A pénzügyi bizotság javasolja 1 fő felvételét 2017. szeptember 1-jétől, majd
2018. január 1-jétől, még egy főt. Pályázat útján kerüljön felvételre.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

37/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 1 fő felvételét
2017.09.01-től, továbbá plusz 1 fő felvételét 2018.01.01-től. 
A  pedagógusok  felvétele  pályázati  eljárás  útján  kerüljenek  felvételre  az
óvodavezető kiírása alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, óvoda

5.) Ebrendészi tevékenységre ajánlat megtárgyalása



6

Sima József: A bizotság megtárgyalta Aranyi László ajánlatát, és úgy döntöt, hogy a
régi ebrendészi szerződés kerüljön felmondásra, és új szerződés megkötését javasolja a
gyömrői ebrendésszel.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

38/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntöt  a  jelenlegi
gyepmesterrel (Ebfarm Kft.) a szerződés felbontását 2017.06.30-i hatállyal és
Aranyi János gyömrői gyepmesterrel szerződést kötni 2017.08.01-jétől.

Aranyi  János  ajánlata  az  alábbi  feltételeket  tartalmazza:  Havonta  egyszer
bejárja a települést és befogja a kóbor ebeket, ennek díja 100 000 Ft + Áfa. 
A rendőrség illetve az önkormányzat sürgős hívásakor kiszáll és befogja az
akár veszélyes állatokat is, ennek 15 000 Ft + Áfa/egyed a díjázása, embert
mart eb befogása, karanténozása ebenként 25 000 Ft + Áfa árkategóriába kerül

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

6.) Településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet (TKR) 
megtárgyalása

Jamrik  László:  Bizotság  tárgyalta  településképi  arculati  kézikönyv  és  településképi
rendeletre vonatkozó ajánlatot.

Sima  József:  A  bizotság  javasolja  a  Pro  Régió  Nonprofit  Kft  ajánlatát  elfogadni,  a
kézikönyv és rendelet elkészítésére 1 millió Ft értékben.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

39/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet 2017.  január  1-jén  hatályba  lépet
módosítása  a  települési  önkormányzatok  számára  a  településrendezési
eszközök új elemeként és kötelező feladatként írja elő a településképi arculati
kézikönyv  (TAK)  és  településképi  rendelete  (TKR)  elkészítésével
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzata a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
(1146  Budapest,  Hermina  út  17.)  a  Bag  Nagyközség  településképi  arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítéséről szóló szerződést
netó 787.400 Ft (brutó 1 millió forint) összegben megköti, mely összeget a
Miniszterelnökség  augusztus  hónap  végéig  községünknek  támogatásként
folyósítana. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére
és aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, műszak

7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának lakáscélú önkormányzati helyi 
támogatásokról szóló rendelet megtárgyalása 

Jamrik László: Többször volt már tárgyalva ez a rendelet bizotsági üléseken.

Deli  József: Többször  tárgyaltuk,  remélem  nem  lesz  benne  olyan,  ami  miat
elmarasztalnak.

Varga András:  Nekem kicsit  olyan személyre  szabotnak tűnik.  Nem értem a Jobbik
miért támogatja a BAGázst. Fiatalokat kellene it tartani.

Mezőfi  Ferenc: Személyes  érintetséget  érzek  benne.  Amire  te  gondolsz,  az  én
hozzátartozómra nem felel meg. Komoly garanciák vannak benne. 
Jobbik én vagyok és a Katona Ervin. Ha csak kicsit segítenek is azt elfogadjuk. Amiben
tudjuk, támogatjuk, az együtélés miat tesszük.

Katona  Ervin:  Kicsit  fordítva  tetszik  ülni  a  lovon.  Az  önkormányzat  kötöte  a
megállapodást, nem a Jobbik. Mi a bizotságba vagyunk, és így vagyunk kapcsolatba.

Varga András: Elviszik a jó közmunkásainkat a BAGázsosok, a jobbakat. 

Burghardtné Tóth Ilona jegyző röviden ismertete a rendelet tartalmát, amely fiatalokat
támogatna a házvásárlásnál, vagy felújításnál.
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Deli József: Azt is mondja el a Jegyző Asszony, hogy ez milyen keretből megy.

Burghardtné Tóth Ilona: Szociális keretből megy, állami finanszírozásból, 5 millió Ft-ot
javasolt a Szociális Bizotság,  amit a MÁK-tól kapunk.

Katona Ervin: Erre a célra is van. MÁK-tól van erre állásfoglalásunk is.

Jamrik László: Azt látom, hogy nem letek rendesen elolvasva az anyagok. Több gyerek
van idén beíratva, mint eddig. Fiatalok telepednek le Bagon és nem romák. Tervezetel
együt értünk?

A képviselő – testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról

8.) Bag Nagyközség Önkormányzat a házasságkötés és bejegyzet életársi 
kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona: jelenlegi rendeletünk már nem hatályos, ezért újat kell hozni.
Az eddigi szolgáltatások áfásak voltak, ez is változik most.  

A képviselő – testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól

9.) Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. 
(XII.01.) számú rendelete Bag Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosítása Hatvan - Rákos vasútvonal fejlesztési projekt 
kapcsán
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Jamrik László:  több alkalommal módosítotuk már a rendeletet és ehhez kapcsolódik
most is ez a változtatás. 

Benedek Miklós: partnerségi egyeztetések folynak, várjuk az esetleges kérdéseket.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

40/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a Bp.
Rákos  -  Hatvan  vasútvonal  módosítot  kivitelezési  tervek  készítése  során
szükségessé  vált  újabb  rendezési  tervmódosításokat  elfogadja,  a  tervezet
fejlesztéseket támogatja.

2.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  NIF  Zrt.  (továbbiakban
mint kezdeményező) kérésére a bemutatot Bp. Rákos - Hatvan vasútvonal átépítés
kivitelezési  terveinek  és  a  kapcsolódó  szükséges  módosítások  településrendezési
tervekbe illesztése céljából hozzájárul ahhoz, hogy a NIF Zrt. által finanszírozva, az
A.D.U. Építész Iroda Kft. (1111 Budapest, Kruspér u. 1/C.) elkészítse a bagi rendezési
terv szükséges újabb módosítását. A településrendezési tervmódosítási költségeinek
kezdeményező  általi  viselésére  az  önkormányzat  a  NIF  Zrt.-vel  megállapodási
szerződést köt.

3.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Bp.  Rákos  -
Hatvan  vasútvonal  átépítéséhez  szükséges  rendezési  tervek  módosításának
gyorsítot, tárgyalásos eljárásához a 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 42.§ alapján.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, műszak

10.) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat 
megtárgyalása

Jamrik László: átadnám a szót Bognár Anitának.

Bognár Anita: Település zavartalan működését segíti elő, ez a pályázati lehetőség. Egy
szabálytalansági  eljárás  miati  összeg  kerülne  benyújtásra,  és  a  Neumann-ház
kötelezetsége.

Mezőfi Ferenc: it köszön vissza, hogy meggondolatlanul költötünk. 
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Katona Ervin: Az egyik szerepel a költségvetésben.

Jamrik László. Tervek nem voltak részünkre, de ezt már többször elmondtam. Tavalyi
műv. ház pályázat érdekesen alakult:  190 ezret  nyertünk,  500 000 Ft-ot  hozzá kellet
tenni. Kellenek út tervek, egészségügyi helyzetet is javítani kellene.

Gyóni János: Neumann- házra 8 millió Ft-ot kell fizetni, ha azt megkapjuk, még mindig
12 millió kell, hogy pályázni tudjunk. Ami meglepet, hogy a geo fűtés miat it tartunk.

Jamrik László:  Mindenhol  van  tájház,  nekünk nincs,  azért  került  megvételre.  Kell  a
közösségi ház. Népművészeti gyűjteményünk is van, ami 2 kis helységbe van zsúfolva.
Ha nem pályázunk esélyünk se lesz.
Nagy ünnepség keretében 2014. szeptemberében átadták a geo fűtést, mikor októberben
beiktatásra kerültünk, csak a geo fűtéssel foglalkoztunk. A kút megvan, a bizonylatolás
nem megfelelő.

Mezőfi Ferenc: Egy év után jut eszükbe, hogy nem jó?

Jamrik László: Szavazzunk a rendkívüli pályázatról.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:

41/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be a
települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  támogatása  a
települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a
feladataik ellátást veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
A  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  és  Környezeti  és  Energiahatékonysági
Operatív Programokért  Felelős Helyetes Államtitkár 2017. június 6-án kelt
levelében  tájékozatja  az  Önkormányzatot,  a  KEOP-5.5.0/B/12-2013-0236
számú  „Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  Iglice
Napközi  Othonos  Óvoda,  Tornacsarnok  és  Művelődési  Ház
épületenergetikai  fejlesztés”  című projekt  ügyében  szabálytalansági  eljárás
lezárásáról.  Megállapítota,  hogy  szabálytalanság  történt  és  egyútal
jogkövetkezményként  2  917 833 Ft  támogatás  Ptk.  6.47.  §  szerint  kamatal
növelt  összegű  visszafizetésre  kötelezi  az  Önkormányzatot.  Az
Önkormányzat költségvetésében a fenti összeg nem szerepel. Továbbá az év
folyamán  felmerült  váratlan  kiadások  miat  a  Neumann  Ház  vételárára
vonatkozó  ez  évi  (3  000  000  Ft)  kötelezetségvállalásunkat  sem  tudjuk
teljesíteni
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, pénzügy

11.) Két ülés közöti tájékoztató

 Előző ülés ismertetése
 Rendőrségi fórumon vetem részt.
 Vécsey László képviselő úr fogadó órát tartot Bagon
 Forgács István független romaügyi szakértővel tárgyaltam
 Generációk Napján vetem részt Aszódon
 Társulási üléseken vetem részt: Központi Orvosi Ügyelet ülésén, Aszód és 

Társult Önkormányzatok, valamint Galga-mente Leader Egyesület ülésén.
 Pest megyei Bölcsődei Nap fórumon vetem részt Jegyző Asszonnyal Vácon
 Családbarát fórumon voltan Katona Hargitával és Bencze Izabellel fiatalok 

összefogása
 Óvodába elkészült a kamerarendszer
 Előző ülésen is szó volt a torlódásról, ami az M3 autópálya miat alakul ki. 

Helyszíni bejárás volt az autópályásokkal, Közút részéről. Már 3 órakor is 
torlódot minden. 

 Hőszigetelés megkezdődöt a Hivatalban.
 Falukutatók voltak it a SZIE-ről
 Iskola fennállásának 90. éves ünnepsége volt, 1927-ben adták át. 
 Oklevél: 

Jamrik László: Köszönöm a részvételt! Zárt ülés következik.

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


