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Rendkívüli képviselõ-testületi ülésen
történt
Rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor február
4-én, melyen jelen voltak: Németh Tamás alpolgármester,
Kozsán Péter, Mikics Sándor,
Nyul Kálmánné, Tóth Gábor
képviselők, valamint Gaál
Róbert körjegyző.
A tanácskozáson a képviselők elfogadták a gyermekvédelmi tevékenységről szóló
2008. évi átfogó beszámolót,

majd a gyermekjóléti szolgálat
2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolót is. Megtárgyalták a
konyha bérleti díjának ügyét is.
Németh Tamás azt javasolta,
hogy a testület hagyja jóvá a
vállalkozó által ajánlott havi 95
ezer forint bérleti díjat. Ezzel
a képviselő-testület is egyetértett, így ennek megfelelően
módosították a 2006. augusztus 4-én létrejött szerződést.

Arról is döntött a képviselőtestület, hogy kikötés nélkül
hozzájárulnak Rábahidvég
Község Helyi Építési Szabályzatának a módosításához, és
kinyilvánítják, hogy a véleményezési eljárásban nem kívánnak részt venni. Gaál Róbert
arról tájékoztatta a testületet,
hogy a Földanya Alapítványtól
érkezett egy megkeresés. Ha
az önkormányzat rendel az

alapítványtól 7000 forint +
áfa/csomag áron facsemetéket, akkor az alapítvány az ez
évben először született helyi
gyermeknek egy 12 ezer forint
értékű babakelengyét juttat. A
képviselők úgy döntöttek, hogy
az ajánlatot elfogadják. Az
ülés végén a testület hatályon
kívül helyezte a lakáscélú önkormányzati támogatásokról
szóló rendeletét.

Itt a farsang, Zsebbe vágó témák
áll a bál!
Bohócok, Pókemberek, Tigris
és egyéb ötletes jelmezbe öltözött gyerkőcök kacagásától
volt hangos az óvoda február
26-án. A betegségeket maguk
mögött hagyva nagyon jól sikerült farsanggal búcsúztatták
az idei telet óvodásaink. Nem
csak a szülők fantáziája volt
káprázatos, hanem az óvónők és

a dada helytállása is dicséretet
érdemel. A jelmezes felvonulás után ügyességi játékokkal,
tánccal és „svédasztallal” tették emlékezetessé a napot az
intézményben. Sok ilyen szép,
örömteli napot kívánunk még
az Egyházashollósi Óvodának!
(A fotók megtekinthetők:
http://csutikami65.gportal.hu)

December 18-án ülésezett önkormányzatunk képviselő-testülete Németh Tamás alpolgármester,
Mikics Sándor, Nyul Kálmánné,
Szijjártó József, Tóth Gábor és
Tóth László képviselők, valamint
Gaál Róbert körjegyző részvételével. A nyilvános ülésen négy
választópolgár is megjelent.
Első napirendi pontként elfogadták a közműves ivóvízellátás
2009. évi díjának mértékét. A
fogyasztás arányos vízdíj ezek
szerint a lakosságnak 216 forint
köbméterenként, míg nem lakossági fogyasztóknak 259 forint köbméterenként. Második napirendi
pontként megszavazták a képviselők a 2009. évi hulladékkezelési
díjat. Ezek szerint az egyszeri
ürítés díja gyűjtőedény-nagyságtól függően 216 forinttól 3960
forintig terjed. A Müllex feliratú
hulladékgyűjtő zsák ára pedig darabonként 187 forint. (Az árak az
áfát nem tartalmazzák.) Rendeletet alkotott a testület a növényi
hulladék égetéséről is. Növényi
hulladék: a lakó- és üdülőtelek,

park rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező
kerti hulladék. Ezek növények
lehullott lombja, fanyesedék,
kerti és dísznövények elszáradt
szára, ága, lenyírt fű, gally, termelt
haszonnövények maradványai,
szőlővessző, fanyesedék, fű, lomb,
fűrészpor, faforgács. Égetni csak
keddi és szombati napokon lehet!
Aki ezt a rendelkezést megszegi,
30 ezer forintig terjedő bírsággal
sújtható.
A tűzoltóság támogatási kérelmének tárgyalásánál Németh
Tamás elmondta, hogy az elmúlt
években ez az összeg lakosságszám alapján 100 forint/fő volt.
Ezt az összeget – mely összesen
58 800 forintot tesz ki – most is
megszavazta a testület. Ez után
egyebek témakörben szociális
kérdésekben hoztak határozatokat. Majd Gaál Róbert körjegyző
kérte, hogy a Társulási Tanácsba
a körmendi kistérség részéről
Bebes István személyének delegálását hagyják jóvá, ami meg
is történt.

Ismét itt a barkácsszezon
Most már nemcsak naptárilag
van itt a tavasz, ami kedvez a
külső munkálatoknak, építkezéseknek, különböző barkácsolásoknak. Akinek valamilyen
barkácscikkre, anyagra, szerszámra van szüksége legközelebb
továbbra is gazdag áruválasztékú
körmendi Kis(s) Barkácsboltban
vásárolhatja meg elfogadható
áron. A gazdag áruválasztékban
egyebek mellett megtalálhatók márkás és olcsóbb árfekvésű kisgépek, kéziszerszámok,

vasalatok, szegek, bútorlapok,
faáruk, kerítéselemek, ragasztók,
festékek, csiszolóanyagok, vágóés csiszolókorongok, csavarok,
kilincsek, valamint gipszkarton is. Az sem mellékes, hogy
a barkácsszaküzletben kiegészítő szolgáltatásokat, köztük
bútorlapszabászatot, élfóliázást
vállalnak, valamint szaktanácsadással is a vásárlók rendelkezésére állnak. Továbbá rendszeres
akciókkal is igyekeznek kedvezni
a vásárlóknak.
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A kicsik helyi
oviban lehetnek
Nincs jobb dolog, minthogy a
helyi piciket nem kell utaztatni.
Nos, napközi otthonos óvodánk,
amely 1992 szeptemberében
kezdte meg működését, ezt a
célt szolgálja. Igaz, hogy tagintézményként működik, mégis jó,
hogy helyben van. Bauer Ildikó
óvodavezető, Nyul Kálmánné
óvónő és Németh Tamásné
dajka gondoskodnak arról, hogy
az ovisok megfelelő ellátásban,
nevelésben, oktatásban részesüljenek.
Mint a helyszínen megtudtuk,
az idei tanévben 15 gyereket
írattak be, jelenleg 13-an járnak
az oviba. A beíratottak közül
hárman mennek szeptemberben
iskolába. Az előző tanévben 18
volt a gyermeklétszám, s 8-an

mentek iskolába. De volt olyan
időszak is az óvoda történetében, amikor 20-nál is többen
jártak ide. A létszámcsökkenés
folyamatosnak mondható. Nem
jellemző, hogy a szülők más óvodába íratnák a gyerekeiket.
Az óvónők vegyes csoportokkal foglalkoznak, az ételt szállítják az óvodába. A feltételek az
óvodai neveléshez, a játékhoz,
az oktatáshoz adottak, ami kell,
az megvan. Jó időben tágas
udvaron, egészséges levegőjű
környezetben futkoshatnak,
játszhatnak a kisebbek és nagyobbak. Mivel megszűnt az
iskola, az ovisok szerepelnek
a különböző rendezvényeken,
ünnepségeken.
L. E.  
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Éji látogatás
Tavaly októberben, Elza néni
(Németh Ernőné) temetésén,
az Őt búcsúztató plébános (aki
egyben az elhunyt unokája is)
olyan szívhez szóló verset szavalt
el, hogy sokunknak könnyes lett
a szeme. Előkerültek a zsebkendők, s meghatódva álltunk
a koporsóval szemben. Másnap
ismét a fülembe csengtek a vers
sorai, s gondoltam megosztom
Irén nénémmel (Apám nővére)
a történteket. Felhívtam hát
(Kaposváron lakik), s meséltem neki a temetésről. Ahogy
elkezdtem mondani a vers első
sorát, meglepetésemre keresztanyám átvette a szavalást. Csak
mondta, mondta a verset, míg a
végére nem ért.
– Keresztanyám, honnét ismeri ezt a verset? – kérdeztem tőle
meglepetten?
– Még gyerekkoromban tanultuk, és nem felejtettem el
– hangzott a válasz.
Kicsit szégyenkezve tettem le
a telefont. Irén néném 83 éves,
s én fiatalabb ember lévén az
Anyám Tyúkját sem tudnám
elmondani ily’ szépen.
Csuti Kami
Íme a vers:
Gyulai Pál
Éji látogatás
Három árva sír magában
Elhagyott sötét szobában.
Zivataros hideg éj van,
Édes anyjok künn a sírban.

„Édesanyám, édesanyám!
Altass el már, úgy alhatnám”
Mond az egyik, s el nem alszik,
Sóhajtása föl-fölhalszik.
„Beteg vagyok, édesanyám!
Hol maradtál? Nem gondolsz
rám!”
Mond a másik s jajjal végzi,
A fájdalmat kétszer érzi.
„Édesanyám, gyújts világot!
Nem tudom én, jaj, mit látok!
Harmadik mond, mindenik sír,
Temetőben mozdul egy sír.
Megnyílnak a nehéz hantok,
Kilép sírból édes anyjok,
S tova lebben a vak éjben,
Haza felé az ösvényen.
Arca halvány, hangj’ a régi,
Fia, lyánya megösméri,
Immár tőle hogyan félne?
Megcsókolják, mintha élne.
Az egyiket betakarja,
Másikat felfogja karja,
Elringatja, elaltatja,
Harmadikat ápolgatja.
És ott virraszt a kis ágyon,
Míg elalszik mind a három
Majd megindul, széttekinget,
Keresi a régi rendet.
Rendbe hozza a szobácskát,
Helyre tészi a ruhácskát,
Az alvókat hosszan nézi,
Csókját százszor megtetézi.
Kakas szólal, üt az óra,
El kell válni virradóra!
Visszanéz a véghatárral…
Sír megnyílik, sír bezárul.
Oh a sír mindent elfed
Bút, örömet, fényt, szerelmet,
De ki gyermekét szerette,
Gondját sír el nem temette.

Sebkezelési ABC (1.)
A kisgyermekes családok, a
kirándulók, egyszóval az aktív
életet élők jól tudják, milyen
bosszantó az, amikor egy tervezett programot meghiúsít valami
apróbb-nagyobb sérülés. A sérülések bosszantó jellegükön kívül
számos problémát vethetnek fel:
fájnak először is, véreznek másodsorban, harmadsorban az ember
sose tudja, hogy hova is tette a
tapaszt, a mull lapot, vagy éppenséggel a fertőtlenítőt. A sorban
következő megoldandó feladat az,
hogy hogyan is fogom tovább morzsolgatni a szürke hétköznapokat,
hogyan fürdök, eszek, öltözködök,
egyszóval hogyan is élek együtt a

sérüléssel. A sebek kezelésénél az
alaplépések azonosak: tisztítás,
fertőtlenítés, fedés. Lássuk csak,
mely sérülések a leggyakoribbak?
A seb, amelyet tudományosan a
bőrfelszín folytonosság megszakadásának nevezünk általában
véletlen baleset következménye.
A bőrnél keményebb tárgyak,
vagy nagy energiájú ütközések
áthatolnak bőrünk rétegein. A
sérülések fajtáit is e szerint csoportosítjuk:
1. Éles szélű metszett, vágott
sebek.
Ezek a legkevésbé fájdalmasak, és a legkönnyebben
gyógyulnak, ugyanis a szövetek

nem roncsolódnak, a szervezet
öngyógyító mechanizmusainak
nem kell olyan felesleges erőfeszítésekkel bajlódni, mint
például a szennyezések, fertőzés
stb. Az ilyen sebek ellátásakor
a következőkre kell ügyelni:
először is tisztítás, fertőtlenítés,
majd lehetőség szerint sebszélegyesítés, zárás. A sebszél-egyesítés jelentőségét a kozmetikai
végeredmény fontossága határozza meg, ha el akarjuk kerülni
a durva, vastag hegeket, akkor
érdemes sebzáró csíkot (angolul
steri strip) alkalmazni. Ezzel
egyrészt hamarabbi gyógyulást,
kellemesebb kozmetikai ered-

ményeket lehet elérni, valamint
a sebgyógyulás folyamatát is
meg lehet gyorsítani vagy 2-3
nappal. Nem beszélve arról,
hogy az esetek mintegy negyedében elkerülhetjük a sorban
állást, a varrásra várva. Otthoni
sebegyesítés csak a maximum
1-2 mm mély, 4-5 cm hosszú
sebzések esetén jöhet szóba,
olyan területen, amely kozmetikailag másodrendű, és nem
olyan területen fekszik, amely
folyamatos hajlítgatásnak van
kitéve. A sebzáró csíkok nem
alkalmazhatóak olyan területen,
amely folyamatosan nedves környezetben van.
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Hajrá Egyházashollós FC! Pályázatoktól
A megyei III. oszt. Körmendi-csoportjában szereplő labdarúgócsapatunk tavaszi sorsolása:
Március 22.:
Egyházashollós–Máriaújfalu
Március 29.:
Alsószölnök–Egyházashollós
Április 5.:
Magyarlak–Egyházashollós
Április 12.:
Egyházashollós–Őrimagyarósd
Április 19.:
Egyházashollós–Kondorfa
Április 26.:
Nagykölked–Egyházashollós

Hasznos információk
Egyházashollósi Polgármesteri Hivatal:
Tel.: 529-017, Fax: 422-255
ehollos@enternet.hu
Büki Zoltán polgármester: 529-017
polgármester@egyhazashollos.hu
Laczkó Istvánné igazgatási-adóügyi
főelőadó:
Telefon: 529-017
igazgatas@egyhazashollos.hu
Déri Piroska pénzügyi előadó
Telefon: 529-017
penzugy@egyhazashollos.hu
Hivatali ügyfélfogadás:
Körjegyzőség (Egyházasrádóc)
ügyfélfogadása:
Hétfő:
8.00 - 12.00 óráig
Kedd:
13.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 16.00
Csütörtök:
8.00 - 12.00
Péntek:
8.00 - 12.00
Telefon: 528-005
Gaál Róbert körjegyző
Telefon: 420-001
Fogadóórája:
minden szerdán 8.00-12.00 óráig
Dr. Tóth Renáta belgyógyász szakorvos
háziorvosi rendelési ideje:
Egyházashollós
Hétfő: 9.00-13 óráig
Szerda: 13.30-16.30
Péntek: 9.00-12.00
Magyarszecsőd
Kedd: 14.00-16.00 óráig
Csütörtök: 9.00-11.00
Molnaszecsőd
Kedd: 12.00-14.00 óráig
Csütörtök: 11.00-13.00
E-on hibabejelentés: 06/80/533-533
E-on ügyfélszolgálat: 06/40/220-220
ÉGÁZ hibabejelentés:
80/820-141 és 80/440-141
T-COM hibabejelentés: 194, 06/80/555-194

Közérdekû közlemények
A képviselő-testület az Egyházashollós,
Kossuth út 10. szám alatti, az önkormányzat
tulajdonát képező úgynevezett iskola épületet
tartós bérletbe adja.
A Mukucs patak partján lakótelkeket alakítanak ki és elsősorban egyházashollósiaknak
értékesítik. A lakótelek ára 250 Ft/m2, a foglaló
100 ezer Ft.

Május 3.:
Egyházashollós–Szalafő
Május 10.:
Máriaújfalu–Egyházashollós
Május 17.:
Egyházashollós–Alsószölnök
Május 24.:
Egyházashollós–Magyarlak
Május 31.:
Őrimagyarósd–Egyházashollós
Június 7.:
Egyházashollós–Szőce
Június 14.:
Szakonyfalu–Egyházashollós

Önkormányzatunk a sportegyesülettel
közösen pályázatot nyújtott be a Szövetség
a Polgári Magyarországért Alapítványhoz
a címerátadó ünnepség támogatására,
amelyen 100 ezer forintot nyertek. A címer
megvalósításához Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 50 ezer forinttal járult
hozzá.
Az önkormányzat támogatási igényt
nyújtott be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a kultúrház
felújítására, a nyílászárók cseréjére. Az
igényelt összeg 5 395 955 forint, amelynek
odaítélése elbírálás alatt van.

Hõsök kertje
Az első világháború – mely 1914-től 1918-ig
tartott – összesen több mint 15 millió ember
halálát okozta. A négy éven át tartó öldöklő
küzdelem sajnos egyházashollósi áldozatokat is követelt. A két faluból (Egyházas és
Hidas) összesen 19-en nem térhettek vissza
családjukhoz. Az akkori falu vezetői úgy
gondolták, hogy méltóképpen meg kell őrizni
a hazáért, falunkért hősi halált halt katonák
emlékét. Hősi park kialakításának álltak
neki, amelyben a hazatért katonák és a falu
apraja-nagyja is kivette a részét. Egyházason
a temetőt, míg Hidason a felekezetes, Gróf
Iskolát találták alkalmasnak e célra.
Az egyházashollósi temetőben, a mise
úttal párhuzamosan elegyengették a földet,
és a kerítéstől egy méterre, belül hársfa
csemetéket ültettek. Szabályos távolságra
egymástól, a bejáratot meghagyva. Minden
egyes csemete 1-1 hősi halált halt katonát
jelképezett. A csemeték előtt, fakereszten,
lemezből készített kis táblák voltak rögzítve, amelyeken feltüntették a halott katona
nevét, születési, illetve halálozási évszámát.
A keresztek környékét a hozzátartozók
ápolták, gondozták. Néha az iskolások
vittek virágokat a jelképes sírokra, főként
Halottak Napján. Később a „posta út”
sarkánál (műút) lévő hársfa elszáradt, helyette a rokonság fakeresztet csináltatott, és
azt helyezték a helyére. Így lett Tóth János
keresztje első a sorban, és napjainkban már
csak 8 fa áll büszkén mellette. A
névtáblákat tartó
fakeresztek is elkorhadtak, és kidőltek. Nem tudni, mi lett velük.
Hidashollóson a
Gróf Iskola előtti füves területet
jelölték ki a Hősök Kertjének.

A falécekből készített kerítést betonlábak
fogták össze, amelynek a felső felén a „Nagy
Magyarország„ volt kidomborítva (még

most is áll néhány közülük). A hidasi hősi
halottak nevei itt is fakereszten lévő lemezen voltak feltüntetve, annyi különbséggel,
hogy itt a „Nagy Magyarország” volt földből
megformázva, és az előtt sorakoztak a jelképes sírdombok. Gyeptéglával körberakott
virágágyás volt, amelyen a piros virágok a
nagyobb városokat jelölték, míg a Tisza és
a Duna nyomvonalát kék nefelejccsel ültették be. Nagyon
szép lehetett,
de sajnos nem
sikerült fotót
találni róla. Ez
a kert is, épp
úgy, mint az
egyházasi, sajnos gazda nélkül maradt, és
az enyészetté
vált. Ferentzi
Sándor református lelkész tervei közt szerepel, hogy
visszaállítja régi állapotába a kertet. Sok
sikert és kitartást kívánunk neki. Egyúttal
köszönöm Tóth Lajosnak és özvegy Németh
Kálmánnénak a segítséget!
Csuti Kami

EGYHÁZASHOLLÓSI
HÍRADÓ
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Elfogadták az idei költségvetést
Németh Tamás alpolgármester, Kozsán
Péter, Mikics Sándor, Nyul Kálmánné, Tóth
László képviselők, valamint Gaál Róbert
körjegyző és Déri Piroska pénzügyi előadó
részvételével nyilvános soros ülést tartott
önkormányzatunk képviselő-testülete február 12-én.
Az első napirendi pontban a testület
módosította az önkormányzat 2008. évi
költségvetési rendeletét, majd egyhangúlag
elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét. Ezek után a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi
térítési díjáról szóló rendeletet módosították. Németh Tamás arról is tájékoztatta a
képviselőket, hogy a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány a közétkeztetési díjakat 2009.
február 1-jétől megemeli. Egy adag ebéd
ára ettől kezdve 430 forint lesz. Javasolta,
hogy a rendeletben a szociális étkezés díját

sávosan, az egy főre eső jövedelem alapján,
a rendelet-tervezetnek megfelelőn állapítsák meg. Az ebéd házhoz szállítási költsége,
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díja a
tavalyihoz képest nem változik. A rendeletet
a testület egyhangúlag megalkotta. Déri
Piroska a központosított és pótelőirányzatokról tájékoztatta a testületet.
Az egyebek megtárgyalásakor felvetődött,
hogy Magdics Imre körmendi lakos havonta
egyszer szeretne diszkót rendezni a településen. Az alpolgármester azt javasolta, ne
kapkodják el a döntést, előbb vegyék fel a
kapcsolatot az érintettel. Kozsán Péter ezt
vállalta. Az iskolaépülettel kapcsolatban
Németh Tamás felvetette, hogy kérjenek
árajánlatot olyan cégektől, akik ingatlanközvetítéssel foglalkoznak. Ezeknek a cégeknek
a közreműködése az ingatlan hasznosításában eredményesebb lenne. A testület

Ügyfélszolgálatként
mûködik a hivatal
Bár a táblán Polgármesteri Hivatal felirat
szerepel, a körjegyzőségváltás óta, 2008
január elsejétől a hivatal ügyfélszolgálati
irodaként működik. A napi ügyek intézői
azonban nem változtak, továbbra is Laczkó
Istvánné Németh Katalin igazgatási-adóügyi
főelőadó és Déri Piroska pénzügyi előadó
végzi a munkát. Mindketten tősgyökeres
egyházashollósiak, előbbi 2002, utóbbi 2000
óta dolgozik a hivatalban.
Mint megtudtuk tőlük, a helyi képviselőtestület a 2008-as körjegyzőségváltáskor
– amely rugalmasan zajlott le, a napi munkában nem okozott törést – ragaszkodott
hozzá, hogy a hivatal megmaradjon. Az elnevezés megváltozása pedig a napi munkát
nem érintette.
S, hogy mivel is foglalkoznak a hivatalban? Nos, Laczkó Istvánnéhoz tartoznak
az igazgatási és adóügyi feladatok, az iktatás, irattározás, önkormányzati ügyekkel
kapcsolatos adminisztráció, anyakönyvi és
hagyatéki ügyek, lakcím- és népesség-nyilvántartás, Déri Piroska pedig a pénzügyekkel és szociális ügyekkel foglalkozik. Szóval,

a rossz nyelvekkel ellentétben unatkozásra
nincs idő és ok. Amúgy a lakossággal megfelelőnek mondható a kapcsolatuk. Bizonyos ügyekben persze akadnak súrlódások,
hiszen nem lehet mindig, mindenki kedvére
tenni. Jó, napi kapcsolat van a körjegyzővel,
a polgármester hosszabb távolléte azonban
okozott már gondokat. Ez a helyzet azzal
javult, hogy az alpolgármester átvette a
polgármesteri teendőket. Persze mindenkinek – önkormányzat, hivatal, lakosság – az
lenne az érdeke, hogy a polgármester ügy
mielőbb véglegesen rendeződjön.
L. E.

három ingatlanforgalmazó megkeresésére
és ajánlatára fogadott el határozatot.
Térítési díjak:
Házi segítségnyújtás intézményi térítési
díja: 350 forint/óra
Nem szociálisan rászorult személy esetén:
500 forint/óra
Szociális étkezés intézményi és személyi
térítési díja kategóriánként:
I. kategória: 430, illetve 350 forint
II. kategória: 430, illetve 360 forint
III. kategória: 430, illetve 370 forint
Ebéd házhoz szállítása: 65 forint/nap
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 270 forint/óra
Nem szociálisan rászorult személy esetében: 950 forint/óra.

Körjegyzõségi
ülésen
történt
Együttes ülést tartott február 12én Egyházashollós, Egyházasrádóc
és Nemesrempehollós önkormányzatának képviselő-testülete,
melyen Egyházashollós részéről
Németh Tamás alpolgármester,
Kozsán Péter, Mikics Sándor,
Nyul Kálmánné és Tóth László
képviselők voltak jelen.
Az ülésen mindhárom testület
jóváhagyásával elfogadták a 2008.
évi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolót, a körjegyzőség
2008. évi munkájáról szóló beszámolót, a körjegyzőség 2009.
évi költségvetését, valamint a
köztisztségviselők teljesítményértékelését képző célokat. Döntöttek a körjegyzőség ügyrendjének
módosításáról is.

