JEGYZŐKÖNYV
Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. november 26-án
megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: Chrompota Attila
Csepreghiné Nyitrai Katalin
Hermann Szilárd
Hudeczné Fuzik Anna
Jurkovics Béláné
Maduda Ildikó
Szakács Árpád
Szmutni Tibor
Vogyeraczki Mária
Nagy Mária polgármester
Baumstark Tiborné jegyző
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek:

Dr. Etter Ödön jogtanácsos

Nagy Mária köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. A napirendből javasolja levenni az 5. napirendi pontot, indokolva
azzal, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén ma tárgyalta a települési
szilárd hulladékszállítás díjemelkedését, és mivel magasnak találta, javasolta, hogy
a polgármesterek tárgyaljanak ismét a szolgáltatási díjról a Saubermacher Kft-vel,
hátha egy kedvezőbb árajánlatot kapnak. Javasolja még a Közoktatási Társulásról
szóló megállapodás elfogadása című napirend levételét az ülésről, mert még nem
készült el egy bizonyos melléklet, illetve néhány dolog egyeztetése még nem sikerült
a társönkormányzatokkal. Javasolja a napirendet kiegészíteni a Kossuth –Deák
Ferenc utca burkolat-felújításának kivitelezésére közbeszerzési pályázat kiírásával.
A képviselő-testület a napirend alábbi módosításával egyhangúlag egyetért:
Az ülés napirendje:
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
2. 2009. évi III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítás
3. Beszámoló a költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról
4. 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása
5. A szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló rendelet
módosítása
6. 2010. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása
7. Bölcsődei házirend elfogadása
2009. évi Rendezvényterv megalkotása
8. Egyebek:
a.)
Hudecz László ingatlan ügye
b.)
Kossuth Deák utca burkolatfejútásának
kivitelezésére közbeszerzési pályázat kiírása

Napirend tárgyalása
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Nagy Mária – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Beszámolómat
kiegészítem még a következőkkel: Ma ülésezett a Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulás. Napirendjén szerepelt a hulladékszállítás, döntött a társulás az
úszásoktatás támogatásáról. Minden résztvevő gyermeknek 400 Ft/fő/alkalommal
történő támogatást nyújt a pénzmaradvány terhére. Ma volt a Dorog Térségi
Védelmi Bizottság ülése. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Hősök tere 2. szám
alatti ingatlan eladásra került. 2.800 e Ft vételárért veszik meg, folyamatban van az
adásvételi szerződés megkötése. Kedden kihelyezett ülését tartotta nálunk a Megyei
Kisebbségi Bizottság, ahol az intézményvezetők részt vettek. Vogyeraczki Mária
beszámolt a Szlovák Önkormányzat munkájáról. Szó volt a Kisebbség napi
ünnepségről, amit mi szervezünk.
Kérem a Bizottsági elnököket, hogy számoljanak be a két ülés között végzett
munkájukról.
Jurkovics Béláné – A pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési beszámolót, a
költségvetési rendelet módosítását, a költségvetési koncepciót. Javaslatai a mai
testületi ülés napirendi pontjaiban szerepelnek.
Vogyeraczki Mária – A mi bizottságunk a téli ünnepkör szervezéséről tárgyalt.
Szakács Árpádtól kaptunk segítséget a dunaharaszti Szent Cecília kórus
meghívására. Szívesen részt vesznek az ünnepségünkön. December 20-án 15 órakor
kezdünk, fellép a kórus, beleszőve a pedagógusok előadását. Utána a Művelődési
Ház nagytermébe mindenkit meghívunk és vendégül látunk. Alakul a Barborka nap
is. Több csapat alakult, a Pincefalu egyesület délután 18,00 órakor megvendégeli a
résztvevőket.
Hudeczné Fuzik Anna – Milyen fák lettek ültetve a temetőnél?
Nagy Mária – Körülbelül 10-11 fa, többségében juhar.
Hudeczné Fuzik Anna – Miről folyik a műszaki ellenőrrel a megbeszélés?
Nagy Mária – Minden hétfőn koordinációs értekezletet tartunk a rendelő építése
kapcsán.
Hermann Szilárd – Csak véletlenül kerültem az orvosi rendelő környékére és
felmerült bennem a betöréstől való félelem, az ajtók nincsenek kellőképpen bezárva,
a riasztó kikapcsolva.
Nagy Mária – Beszéltem a polgárőrökkel, hogy fokozottan figyeljék az orvosi rendelő
környékét, és Dimitrov László felrakott egy plusz lámpát, mert meglehetősen sötét
volt. A rendelő kapcsán felmerül egy másik kérdés. Mivel mindkét épület dryvittal
lesz szigetelve és intézményvezetői értekezleten panasz volt, hogy nagyon rossz a
gyermekrendelő ablaka, és mivel van még 5 M Ft-unk félretéve, javasolom, hogy
cseréljük ki ezeket az ablakokat műanyagra.
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A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
112/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1. A gyermekorvosi rendelő ablakait műanyag ablakokra cserélteti.
2. Az ablakcsere fedezetét a 2009. évi általános tartalékból biztosítja.
3. Megbízza a Jegyzőt a Költségvetési rendelet módosításával.
Határidő:
Felelős:

1-2.pont: azonnal
3. pont: Költségvetési rendelet módosításakor
1-2.pont: Nagy Mária polgármester
3. pont: Baumstark Tiborné jegyző

Chrompota Attila – A közterület-felügyelő munkába állt?
Nagy Mária – Igen, Molnár Jánosnak hívják, úgy tűnik hogy végzi a feladatát, rászól
mindenkire, aki szabálytalankodik. Egyenlőre még a stílusával van egy kis baj, de
„próbáljuk” egymást.
Hudeczné Fuzik Anna – Csatornaügyben kérdezném, hogy lejár-e a szerződés?
Nagy Mária – Igen, most folynak a tárgyalások. A Dorogi Üzemnek új tárgyalóképes
vezetője van. Remélem, hogy tudunk tárgyalni és ha aktuális lesz, akkor testület elé
hozzuk. Most 5 évre szeretnének szerződést kötni.
Hudeczné Fuzik Anna – Nem éri meg a három községnek hogy mi tartsuk fenn?
Szakács Árpád – Most az új szerződésbe mindent belefoglalunk, minden év
márciusában tájékoztatást tart a cég a munkájáról, minden évben vagyonleltárt
fogunk készíteni. Így belelátunk a munkába, utána, ha úgy látjuk, akkor léphetünk
más irányba.
Hermann Szilárd – Több jelentkező volt a korszerűsítésre, mindenki szerette volna
üzemeltetni. .
Nagy Mária – Akkor mennyibe kerülne a csatornadíj?
Szakács Árpád – A pályázatokban benne volt az alacsonyabb csatornadíj, de ebben
nem ez a lényeg. Kifizetik helyettünk a pályázati önrészt, 6-800 M Ft-os
pályázatokat hoznak be, és ennek különbözetét zsebre teszik
Maduda Ildikó – Korszerűsítik a vasútvonalat – lehet erről tudni valamit? Mikor
kezdődnek a munkák?
Nagy Mária – 2013 után villamosítani fognak, HÉV-ként fog működni Budapest és
Esztergom között. Az alagútnál lesz egy kitérő, Dorogig korszerűsítik a síneket. A
terv szerint Piliscsabáig 20 percenkét fog Budapestről közlekedni a HÉV.
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A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
113/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.

Elfogadja a polgármester és a bizottsági elnökök beszámolóját a két
ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester

2. 2009. évi III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítás
Jurkovics Béláné – Az anyag írásban kiment, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta, mert csak olyan módosítások szerepelnek benne, amelyről a
képviselő-testület már előzőleg határozott.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
Piliscsév Község Képviselő-testületének
14/2009. (XI.16.) számú rendeletét az Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló,
a 9./2009.(IX.15.) számú rendelettel módosított
2/2009. (II.17.) számú rendeletének módosítását
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
3. Beszámoló a költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról
Nagy Mária – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, a Pénzügyi
Bizottság
megtárgyalta
és
elfogadásra
javasolta.
Háromnegyed
éves
gazdálkodásunkról elmondható, hogy az intézmények működtetése zavartalan volt,
melyet az ésszerű takarékosság, és a pályázati lehetőségek kihasználása jellemzett.
Kiemelt figyelmet érdemel, hogy önkormányzatunk idén csaknem 50 millió forintot
nyert 4 pályázaton. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk a működési
költségek takarékos felhasználására, a kintlévőségek behajtására, és a plusz
bevételi lehetőségek feltárására valamint a fejlesztési célú pénzeszközök minél
hatékonyabb, a község érdekeit leginkább szolgáló felhasználására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után,
háromnegyed éves költségvetési beszámolót elfogadni szíveskedjék.

4

a

2009.évi

Maduda Ildikó – Az előterjesztés újszerű, áttekinthető, megállapítható hogy nagyon
szép pályázati pénzeink vannak. Köszönet érte Polgármester Asszonynak és a
Hivatal dolgozóinak.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
114/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester
A beszámoló a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi

4. 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása

Nagy Mária – Az előterjesztést írásban megküldtük, a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Maduda Ildikó – A kormányzat gazdaságpolitikájából mit jelent ez, hogy kikerülnek
feladatok az önkormányzatoktól, például adóigazgatási feladatok.
Baumstark Tiborné - Erről még jelenleg semmit nem tudunk, csupán annyit, hogy
az iparűzési adót 2011-től az APEH fogja beszedni.
Nagy Mária – Mindenképpen érvényesíteni kell az intézmények és a hivatal
működésével kapcsolatban a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
Tartalékot kell képezni az előre nem látható kiadásokra és fokozott figyelmet kell
fordítani külső pályázati úton elnyerhető források, támogatások bevonására az
intézményeknél és az önkormányzat hivatalában egyaránt.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozat
alábbi határozatát:
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Piliscsév Község
Képviselő-testületének
115/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Elfogadja Piliscsév Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepcióját.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester
A koncepció a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi

5. A szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló
rendelet módosítása
Nagy Mária – Az előterjesztést írásban megküldtük.
Jurkovics Béláné - A Pénzügyi Bizottság, a csatornahasználati díj emelés mértékét
megtárgyalta és elfogadásra javasolta, mivel az emelés mértéke az inflációhoz képest
elfogadható.

A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzatának
15/2009.(XI.26). számú rendeletét a szennyvízcsatorna használati díjának
megállapításáról szóló többször módosított13/2005.(V.31.) számú rendelet
módosítását

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

6. 2010. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása
Nagy Mária – A belső ellenőr ellenőrzési ütemtervét a meghívóval együtt írásban
megküldtük. A belső ellenőr munkájáról elmondható, hogy jót tesz, hogy ellenőriz,
de ez tényleg már csak rutinellenőrzés, mert nálunk már sok minden a helyén van.
Hermann Szilárd – Mikor elkezdte a munkáját, akkor volt tennivalója, most milyen
jó, hogy már csak a rutin ellenőrzéseket kell lefolytatnia. Úgy gondolom,
mindenképpen hasznos az, hogy alkalmazzuk.
Jurkovics Béláné – Nem a mi ütemtervünkhöz tartozik, de nagyon jó lenne, ha a
közoktatási társulást is ellenőrizné.

6

Nagy Mária – Valójában a Kistérség alkalmazza őt, vélhetően benne lesz ez is a
munkájában.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
116/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Az előterjesztés szerint elfogadja a belső ellenőr 2010 évi ellenőrzési ütemtervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Baumstark Tiborné
Az Ütemterv a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi
7. Bölcsődei házirend elfogadása
Nagy Mária – Mint arra a Képviselőtársaim emlékeznek, az óvodai anyagból
lemaradt a bölcsődei házirend és határoztunk arról, hogy a következő ülésen önálló
napirendként behozzuk. Az előterjesztést írásban megküldtük.
Vogyeraczki Mária – Az előző ülésen elfogadott óvodai nyitva tartás a házirendben
már dőlt betűvel szerepel.
Maduda Ildikó – Tartalmi javaslatom van a házirendhez, a 7. pontban szabályozni
kellene, a kapcsolattartás lehetőségének időpontját. Nem tartom célszerűnek, hogy
folyamatos legyen, hogy a nap bármely szakában megzavarhassák a szülői
látogatások a napirendet.
Vogyeraczki Mária – Nem gondolom, hogy időpontot kellene megjelölni erre. A
bölcsődében két hét beszoktatás van, ebben az időszakban például az anyuka
minden folyamatban részt vesz.
Nagy Mária – De ha bejön a szülő olyan napszakban, amikor nem megfelelő.
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Szerintem is a beszoktatás idejét ki lehet kötni,
azután pedig meg kell határozni, hogy mikor mehetnek be a szülők.
Hermann Szilárd – A 8-as pontot is szíveskedjenek elolvasni, ott benne van, hogy
kapcsolattartás a gondozónővel egyeztetett időpontban.
Nagy Mária – Akkor össze kellene vonni a két pontot.
Maduda Ildikó – Szerintem át kellene fogalmazni, mert stilisztikailag nincs
összhangban az anyag. Egyszer értesíteni szükséges, utána a szülőkhöz szólsz.
Vogyeraczki Mária – Én ebben nem találok semmi kivetnivalót. A módszertani
bölcsőde által adott anyagból dolgoztam.
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Nagy Mária – Időnként germanisztikus fordítások vannak benne, nem magyaros.
Hudeczné Fuzik Anna – Az alkalmazott gyógyszerekről miért kell tudni a
bölcsődében?
Nagy Mária – Ez feltétlenül fontos, ha nem a bölcsőde orvosa kezeli a gyermeket ne
írjanak fel ellentétes hatást kiváltó gyógyszereket, a bölcsőde orvosának is
feltétlenül tudnia kell pl. a krónikus betegségekről, allergiáról, stb.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
117/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.
2.

Elfogadja a Bölcsőde házirendjét.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a házirendet stilisztikailag
ellenőrizze át, és szükség esetén módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző
Vogyeraczki Mária intézményvezető
8. 2009. évi Rendezvényterv megalkotása
Nagy Mária – Az előző évekhez hasonlóan az idén is megkértem az intézmények és a
civil szervezetek vezetőitől a 2010. évi rendezvénytervhez javaslataikat, és saját
rendezvénytervüket. Nem mindenki adta be a civil szervezetek közül, és az egyik
intézmény is csak ma adta le. Két javaslatban jelenik meg az egészséghét
megszervezése.
Az elmúlt évekhez hasonlóan javasolom a rendezvényeink megtervezését:
Megemlékezések
a
nemzeti
ünnepekről,
„Csévi-napok”,
Idősek
napja,
Falukarácsony. Az idei évben a majális megszervezése a miénk, Kesztölc és
Leányvár községek csatlakoznak hozzánk.
Az Idősek Klubja 35 éves, ennek kapcsán javasolt az intézményvezető programokat.
Érdekes ajánlat érkezett február 1-ére a Civilek napjára amikor a Művelődési
házban bemutatkozhatnának civil szervezeteink. Jövőre lesz az Asszonykórus 40
éves, bár Ők nem adták le jövő évi terveiket. Csapucha Katalin május 3-ára a
Madarak, fák napjára javasolja megszervezni a falutúrát.
Vogyeraczki Mária – A Szlovák Önkormányzat javasolja áprilisra a „Csévi-napok”
rendezvényét benne az Asszonykórus jubileumi ünnepségével. Valamint a szokásos
téli ünnepkört, de az már a választások utáni időpont, gondolom a következő
testület fogja megrendezni. Javasolom, hogy áprilisban a csévi lagzit mindenképpen
rendezzük meg.
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A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
118/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
A melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2010. évi Rendezvénytervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester
A Rendezvényterv a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

9. Egyebek:
a.) Piliscsévi Lövész Sportegylet támogatása
Nagy Mária – A Lövészegylet elnöke Kovács Ferenc járt nálam, és elmondta, hogy
Petőcz Dávid olimpiai kerettag lett. Az egyesületben nagyon szép munka folyik,
rendszeresen versenyeznek és kiemelkedő eredményeket érnek el. A sok utazás
miatt viszont költségeik is megnövekedtek, ennek fedezetére póttámogatást kért az
önkományzattól. Javasolom, hogy 100 ezer Ft támogatást adjunk nekik.
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Az egyesület versenyzői most olyan magas szintre
jutottak el, hogy nem lenne jó, ha anyagi okok miatt kiesnének a versenyből.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
119/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.)
2.)
3.)

A Piliscsévi Lövész Sportegyletet 100.000,- Ft összeggel támogatja.
Az összeg fedezetét a 2009.évi általános tartalékból biztosítja.
Megbízza a Jegyzőt a Költségvetési rendelet módosításával.

Határidő:

1. pont: azonnal
2-3. pont: Költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: 1-2. pont: Nagy Mária polgármester
3.pont: Baumstark Tiborné jegyző
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Hudecz László ingatlan ügye
Hudeczné Fuzik Anna – Mivel ez a döntés engem személyesen érintett, ezért kérem
a döntésből való kizárásomat.
A Képviselő-testület a kérelemmel egyetért, 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással
meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
120/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Hudeczné Fuzik Anna személyes érintettségét elfogadja és
ingatlanvásárlási kérelme tárgyában a döntéshozatalból kizárja.

Hudecz

László

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester
Nagy Mária – Elkészült az értékbecslés a Virágboltról, melyet Hudecz László Petőfi
S. u … szám alatti lakos szeretne megvásárolni. Az épület és a hozzá vásárolni
kívánt terület összértékét nettó 2.900 ezer Ft. Összegben állapította meg az
értékbecslő. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Jurkovics Béláné – A Pénzügyi Bizottság az értékbecslésben szereplő 2.900 ezer Ftot javasolta vételárként.
Maduda Ildikó – Mekkora területről van szó?
Nagy Mária – Az épület és a hozzá vásárolandó terület összesen 169 m2.
A Képviselő-testület megvitatás után 9 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
121/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete

1. Eladja Hudecz László 2519 Piliscsév, Petőfi u. 47. szám alatti lakosnak az
Önkormányzat tulajdonában lévő piliscsévi 278 hrsz-ú 169 m2 területű kivett,
gazdasági épület és udvar művelésű ágú ingatlant.
2. Az ingatlan vételárát 2.900.000,- Ft összegben határozza meg.
3. A szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.
Határidő: azonnal, illetve szerződéskötésre 2009. december 31.
Felelős: Nagy Mária polgármester
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b.) Kossuth-Deák utca burkolat-felújításának kivitelezésére közbeszerzési
pályázat kiírása
Nagy Mária – Ki kell írnunk a pályázatot a Kossuth Lajos és Deák Ferenc utca
burkolat felújításának kivitelezésére.
Nagy Mária polgármester ismerteti a pályázati kiírást.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
122/2009. (XI.26.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1. A Kossuth –Deák utca burkolat-felújításának kivitelezésére közbeszerzési
pályázatot ír ki a mellékletben foglaltak szerint.
2. Az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésével megbízza a jegyzőt.
Határidő: azonnal
Felelős: 1. pont: Nagy Mária polgármester
2. pont: Baumstark Tiborné jegyző
A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Bejelentések, interpellációk
Nagy Mária – A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökének nevében
szeretettel várok minden képviselőt december 18-án a Piliscséven
rendezett
Kisebbségek napjára.
(Meghívókat átadja)

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Nagy Mária polgármester megköszöni a
részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Nagy Mária
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző
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