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Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. december 12-én megtartott 
ülésén hozott határozatokról. 
 
Hat. száma             Tartalom 
 
Nyílt: 
 
71/2018. (XII.12.) Polgármesteri beszámoló 

72/2018. (XII.12.) Önkormányzati társulásokról beszámoló 

73/2018. (XII.12.) Zalamerenye Község Önkormányzatának 2019. évi munkaterve 

74/2018. (XII.12.) Jegyzői beszámoló az adóztatásról 

75/2018. (XII.12.) Tájékoztató lakóhely környezeti állapotáról 

77/2018. (XII.12.) Dél-Zalai Vízmű  felújításával kapcsolatos tájékoztatás 

78/2018. (XII.12.) Babamasszázs oktatás támogatása 

79/2018. (XII.12.) Horváth Zoltán érintettsége 

80/2018. (XII.12.) Örömhegyi Turisztikai Sport és Természetvédelmi Egyesület 2018 
évi beszámolója 

81/2018. (XII.12.) Zalamerenyei Értéktár pályázat tájékoztatás 

82/2018. (XII.12.) Szándéknyilatkozat fordítása 

83/2018. (XII.12.) Fogászati ügyeleti hozzájárulásának mértéke 

84/2018. (XII.12.) Közfoglalkoztatási pályázat (GINOP) benyújtása 

85/2018. (XII.12.) Karácsonyi támogatás keretösszegének meghatározása 

 

Zárt: 

76/2018. (XII.12) Kifogás elbírálása 

 

 

 



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 71/2018. (XII.12.) számú határozat 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármesteri beszámolót az 
előterjesztésben leírtaknak megfelelően elfogadja.  

 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 72/2018. (XII.12.) számú határozat 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Társulási beszámolót az 
előterjesztésben leírtaknak megfelelően elfogadja.  

 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 73/2018. (XII.12.) számú határozat 

A Képviselőtestület az alábbi módosítással elfogadja a 2019 évi munkatervet: 

1. A munkatervben szereplő keddi napok helyett a szerdai napokon kerül sor a soros 
ülésekre. 

2. A soros ülések 16:30 órakor kezdődnek. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Gaál Krisztina személyzeti- és önkormányzati referens 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 74/2018. (XII. 12.) számú határozata: 

A képviselőtestület az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 75/2018. (XII. 12.) számú határozata: 

A Képviselőtestület a lakóhely környezeti állapotáról szóló kiegészített beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 77/2018. (XII. 12.) számú határozata: 

A Képviselőtestület megerősíti a 60/2018. (X.24.) számú határozatát és felhatalmazza a 
polgármestert a felújításhoz szükséges dokumentumok aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester  

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 78/2018. (XII. 12.) számú határozata: 

A Képviselőtestület támogatja Kiss Rozina zalamerenyei gyermek részvételét a babamasszázs 
oktatáson 10000,- Ft összegig a 2018 évi költségvetésének terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester  

Operatív felelős: Csöndör Katalin pénzügyi ügyintéző 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 79/2018. (XII.12.) számú határozat 

Horváth Zoltán alpolgármestert érintettség címén a szavazásból kizárja. 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 80/2018. (XII.12.) számú határozat 

A Képviselőtestület az Örömhegyi Turisztikai Sport és Természetvédelmi Egyesület 2018 évi 
beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Csöndör Katalin pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 81/2018. (XII.12.) számú határozat 

A Képviselőtestület támogatja a legkedvezőbb árajánlatot adó Net 21 Kft.-vel történő szerződés 
megkötését a Zalamerenyei Értéktár bemutatóteremének berendezéseinek elkészítésére és 
leszállítására. Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Csöndör Katalin pénzügyi ügyintéző 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 82/2018. (XII. 12.) számú határozata: 

A Képviselőtestület támogatja a szándéknyilatkozat magyar nyelvre történő lefordítását és a 
következő soros ülésen annak megvitatását. A fordítás költségét a 2018 évi költségvetés dologi 
kiadásának terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Csöndör Katalin pénzügyi ügyintéző 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 83/2018. (XII. 12.) számú határozata: 

A Képviselőtestület elfogadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által a fogászati 
ügyeleti ellátásért 2019. január 1. napjától fizetendő 100 Ft/fő/év hozzájárulás megfizetését. 
Felhatalmazza a polgármestert a fogászati ügyeleti tevékenység ellátásra szóló megállapodás 
aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Csöndör Katalin pénzügyi ügyintéző 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 84/2018. (XII.12.) számú határozat 

A Képviselőtestület úgy határozz, hogy a GINOP-program keretében 2019 évre pályázatot 
nyújt be közfoglalkoztatásból az elsődleges munkapiaci elhelyezkedés elősegítése tárgyában. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Csöndör Katalin pénzügyi ügyintéző 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 85/2018. (XII. 12.) számú határozata: 

A Képviselőtestület a karácsonyi támogatás keretösszegét 194.000,- Ft összegben határozza 
meg. A támogatás legkisebb adható mértéke 5000,- Ft. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Ódor László Lajos polgármester 

Operatív felelős: Csöndör Katalin pénzügyi ügyintéző, Kánnár Éva igazgatási ügyintéző 

 

 

 Ódor László Lajos s.k.    Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.  

              polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

         jegyző 

  



 

K I V O N A T 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 12-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Képviselőtestület 76/2018. (XII.12.) számú határozat 

 

HATÁROZAT 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CCXII. törvény 
103/A. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara Zala Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság ZA01-04210-
8/2018. számú állásfoglalása ellen, a vevő, Dr. Borsos Gellért (8752 Zalakomár, Hunyadi János 
u. 35.) által benyújtott  

kifogást elutasítja. 

Az érdekeiben sérelmet szenvedő fél – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat ellen 
annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz címzett, de Zalakaros Város Jegyzőjéhez benyújtott közigazgatási per indítási 
kérelemmel élhet.  

INDOKOLÁS 

Az adásvételi szerződés jogszabály által rögzített jóváhagyási eljárási folyamatában a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági- és Vidékfejlesztési Kamara Zala Megyei Elnöksége, mint helyi 
földbizottság ZA01-04210-8/2018. számú állásfoglalása ellen a vevő, Dr. Borsos Gellért „A 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról” szóló 2013. CCXII. törvény (a továbbiakban: 
Fétv.) 103/A. § (1) bekezdése alapján kifogást nyújtott be, melynek elbírálása a hivatkozott 
törvényhely alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

A helyi földbizottság a földforgalmi törvény 24. §-ában foglalt szempontok értékelésével Dr. 
Borsos Gellért 8752 Zalakomár, Hunyadi J. u. 35. szám alatti lakos, eredeti vevő 
tulajdonszerzését nem támogatta.  

Az Fétv. 103/A. §-a (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezései a következőek:  

103/A. § *  (1) *  A helyi földbizottság az állásfoglalását a települési önkormányzat jegyzője 
annak kézhezvételét követő 3 napon belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, 
illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5 
napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen - 5 napon belül - az eladó, a vevő, illetve a határidőben 
elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési 
önkormányzat képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás 
benyújtásáról és annak időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási 
szervet. 



(2) *  A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására 
a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az 
elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a 
kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli. 

„A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról” szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 
földforgalmi törvény) 23-25. §-ai szerint:  

23. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok 
közül az adás-vételi szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat először - kizárólag azok 
tartalma és alaki kellékei alapján - az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való 
megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv 
az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés 
jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy 
a) az adás-vételi szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, 
vagy semmis szerződésnek minősül, 
b) az adás-vételi szerződés nem tartalmazza a vevőnek a 13-15. §-ban előírt tartalmú 
nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak 
megfelelően nem kerültek csatolásra, vagy 
c) az elfogadó jognyilatkozat 
ca) az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg, 
cb) nem az elővásárlásra jogosulttól származik, 
cc) az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az elővásárlási 
jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az elővásárlási jog mely törvényen alapul, illetve az 
elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti 
ranghelyen alapul, vagy 
cd) az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem tartalmazza az elővásárlásra jogosultnak a 
13-15. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15. §-ban előírt 
alakszerűségi előírásoknak megfelelően nem kerültek csatolásra. 
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az okiratok 
beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés jóváhagyásának a 
megtagadásáról akkor is, ha a jegyző által megküldött okiratok alapján megállapítja az 
elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését. 
(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott előzetes vizsgálat eredményeként a 
mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adás-vételi szerződés jóváhagyását, és több 
elővásárlásra jogosult nyújtott be elfogadó jognyilatkozatot, a mezőgazdasági igazgatási szerv 
- a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - az elővásárlásra jogosultakat a törvény 
által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket készít. 
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv nem készít az elővásárlásra jogosultak rangsoráról szóló 
jegyzéket (a továbbiakban: jegyzék), ha megállapítja, hogy a hirdetményi úton közölt adás-
vételi szerződésre 
a) kizárólag határidőn túl érkezett a jegyzőhöz elfogadó jognyilatkozat, vagy 
b) a határidőn belül beérkezett valamennyi elfogadó jognyilatkozat hiányos, vagy valótlan 
tartalmú, és ezáltal egyik sem felel meg az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak. 
(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv a 
rendelkezésére álló okiratok és az általa készített jegyzék másolatának megküldésével 
haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából. 



(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt esetek valamelyike áll fenn, az (5) bekezdésben foglaltakat 
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv jegyzék nélkül keresi 
meg a helyi földbizottságot. 
 

24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a 
beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának 
megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását. 
(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei 
alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli: 
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére; 
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a 
tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék 
egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba; 
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a 
jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult 
áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult 
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott 
kötelezettségvállalások teljesítésére, 
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát 
visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy 
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld 
tulajdonjogát; 
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő 
elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. 
 

25. § (1) A helyi földbizottság a 24. § (2) bekezdése szerinti értékelést köteles azonos 
szempontok szerint, a jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult, és az adás-vételi 
szerződés szerinti vevő vonatkozásában elvégezni. 
(2) A 24. § (2) bekezdése szerinti értékelés során a helyi földbizottság több elővásásra jogosultat 
támogathat. 
(3) Ha a helyi földbizottság az értékelés alapján egyik elővásásra jogosult esetében sem 
támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, állást kell foglalnia abban, hogy az adás-vételi 
szerződés szerinti vevővel támogatja-e az adás-vételi szerződés jóváhagyását. 

A képviselő-testület hatásköre annak vizsgálatára terjed ki, hogy a földbizottság 
állásfoglalásában az egyes érintett felekkel szemben megfogalmazott támogató, vagy nem 
támogató nyilatkozatok, illetőleg azok indokolása összhangban áll-e a földforgalmi törvény 23-
25. §-aiban megfogalmazott értékelési szempontrendszerrel. A képviselő-testület 
megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, annak kiadására a földforgalmi törvény 23-
25. §-ai megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja.  

A képviselő-testület mindezeket összességükben értékelve megállapította, hogy a helyi 
földbizottság ZA01-04210-8/2018. számú állásfoglalása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelel, annak megváltoztatására ok nem merült fel, ezért a kifogást a rendelkező részben 
foglaltak szerint elutasította.  



A képviselő-testület határozatát a 2013. évi CCXII. törvény 103/A. (1) és (2) bekezdés szerinti 
felhatalmazás alapján hozta meg, a jogorvoslat lehetőségét „Az általános közigazgatási 
rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése alapján biztosította.  

 

K.m.f 

 

Ódor László           Szabóné Dr. Csányi Marianna 

polgármester                              jegyző 
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A kivonat hiteles. 

Zalakaros, 2018. december 14. 
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