JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. július 21.-én /hétfőn/ 19.00
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Egressy Gábor Művelődési Ház nagyterme

Jelen vannak:

Benei Bertalan polgármester,
Fülöp Lászlóné, alpolgármester,
Bartókné Lukács Irén, Benei Kálmán,
Berényi Ildikó, Király Sándor,
Kocsis Attila, Pesti Jánosné képviselők

Távolmaradását
bejelentette:

Paksi Tamás, Hasznosi Árpád képviselők.

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Tóth Gáborné, igazgatási előadó,

Megjelent:

2 fő atkári lakos

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 8 fő jelen van.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Az Atkár, Fő út 44. szám alatti szolgálati lakás bérbeadási pályázatának elbírálása.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996.
(I.31.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet.

Benei Bertalan
polgármester

3.) Családi Napközi létesítésének feltételei.

Berényi Ildikó
képviselő

4.) Bejelentések, indítványok.
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Az Atkár, Fő út 44. szám alatti szolgálati lakás bérbeadási pályázatának elbírálása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a hirdetésre két pályázat érkezett, ketten telefonon
érdeklődtek.
Ismertette a beérkezett pályázatokat.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Hány éves gyerekekre van szükség?
Az első pályázó nem töltené be a funkciót, a másikban a 6. osztályos gyerek jó. Nem érti, miért
akarnak Vámosgyörkről ide költözni, mivel átjárhatnának autóbusszal is.
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a család eladósodott, el is váltak, a közös tulajdonú
lakást meg akarják szüntetni, ezért ki kell költözniük. Még nincs késő, szeptember 1.-ig lehet
más jelentkező is, javasolja, hogy várjanak még.
Oravecz Györgyné Szociális bizottság tagja:
Mi lesz, ha nem lesz jelentkező a lakásra, hogyan történik akkor a finanszírozás?
Benei Bertalan polgármester:
Ebben az esetben a MÁK visszavonhatja az ÖNHIKi-támogatást, és előfordulhat, hogy fizetés
sem lesz.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A közoktatási törvénynek megfelel az iskolai létszám, az ÖNHIKI-nek nem. El kell dönteni a
falunak, hogy kell-e iskola vagy sem. A gyereklétszámmal nem tud mit kezdeni.
Kocsis Attila képviselő:
Most hangzott el a közmeghallgatáson, hogy lesz pénz, mert lesz üzem, ahol 60 főt
foglalkoztatnak. (Morgás)
Király Sándor képviselő:
Így volt, Polgármester Úr mondta, hogy 20 millió Ft-os adóbevétellel lehet számolni.
Benei Bertalan polgármester:
Táblázatban mutatták ki, hogy az állami támogatás mellett mennyit kell az Önkormányzatnak
hozzátenni az iskola és óvoda működtetéséhez. Ismertette a táblázat adatait.
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Román Ernő szakértő már tavaly elmondta, hogy melyik három lehetőségből választhattak volna.
Első a társulás, második az osztály-összevonás, harmadik a csőd. Vámosgyörkön például
osztályokat terveznek összevonni. Tavaly, amikor társulhattak volna, azt a képviselők
szavazatukkal megakadályozták, ezért nem lett semmi a társulásból, később pedig már azokkal a
feltételekkel nem lesz lehetőség. Egy október 1-i gyereklétszám miatt könnyen előfordulhat a
harmadik megoldás, sajnos a csőd. Az Igazgató Asszony végre megérthetné, hogy az ÖNHIKI-s
önkormányzat hiába felel meg a közoktatási törvénynek, ha a költségvetésinek nem, attól nem
lesz több pénz.
Kocsis Attila képviselő:
A táblázat adataiban az egy pedagógusra eső költség nem a pedagógus költsége, hanem a
dologival növelt összeg pedagógusonként.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ezt a táblázatot a Gyöngyösi Kistérség kérte, nem a Képviselő-testületnek készült. Az, hogy egy
gyerek mennyibe kerül, hogy mekkora kiegészítés kell, több mindenen múlik. Dologi kiadásokat
nem tudnak fizetni, amikor nincs ÖNHIKI. Az adósságállományuk folyamatosan nő. Egyéb
támogatást is igényeltek, még nincs róla semmi. Minden pályázati pénzre szükség van.
Benei Bertalan polgármester:
A táblázat tartalmazza az egy pedagógusra jutó költség-adatot.
Kocsis Attila képviselő:
A határozati javaslatból olvas fel. (Morgás)
Berényi Ildikó képviselő:
Van-e információ az orvos szolgálati lakásáról. Két lakásba két családot lehetne elhelyezni. Meg
lehetne-e hosszabbítani a lakásra kiírt pályázat határidejét?
Benei Bertalan polgármester:
Az orvossal határozatlan idejű lakásbérleti szerződést kötöttek, és nem tudni, hogy mikor akar
kiköltözni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az iskola átszervezésére már nincs idő, őrült nagy munka lenne, erről előbb kellett volna
beszélni.
Benei Bertalan polgármester:
Nem kell úgy tenni, mintha most szembesülne Igazgató Asszony ezzel a ténnyel. Már májusban
lehetett tudni, hogy az iskolai létszámmal gond lesz. Abban bízott, hogy meglesz a létszám.
Javasolta, hogy az intézmények tegyenek javaslatot a gazdaságos működésre. Ez a feladat
összefügg azzal, hogy a létszámproblémákat is meg kell oldani. A 8 osztályos társulást a testület
elutasította, a határozati javaslatot a jövő évre szánták.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő most látja először ezt a táblázatot.
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Minden évben készít ilyen táblázatot a zárszámadáskor ugyanilyen bontásban, ezeket az adatokat
is a zárszámadásból gyűjtötte ki, amiket most látnak.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a közoktatási fenntartói feladatok ellátásáról szóló határozati
javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a közoktatási fenntartói feladatok ellátására
vonatkozóan - 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
62/2008. (VII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Közoktatási fenntartói feladatok ellátása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azért, hogy a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésében rögzített jogköreit,
úgymint közoktatási intézmény átszervezése, költségvetésének meghatározása,
indítható óvodai csoportok számának meghatározása, csoport és osztály
átlaglétszámtól való eltérés engedélyezése, indítható osztályok és napközis
csoportok számának meghatározása és maximális létszámtól való eltérítésének
engedélyezése, gyakorolni tudja, az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet a 2008/2009-es nevelési évben várható létszámról, tegyen
javaslatot a 2008/2009-es nevelési évben indítható csoportok számára, tegyen
javaslatot az óvodai csoportok összevonására.
Felelős: Berényi Ildikó óvodavezető
Határidő: 2008. augusztus 8.
2. A Képviselő-testület felhívja az iskolaigazgató figyelmét, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet a 2008/2009-es tanévben várható létszámról, tegyen javaslatot
a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok számára, tegyen javaslatot a kis
létszámú 1. és 2. osztály összevonására; tegyen javaslatot a napközis csoportok
számának csökkentésére, és ezek alapján készítse el az órarendtervezetet és a
tantárgyfelosztás tervezetét.
Felelős: Bartókné Lukács Irén iskolaigazgató
Határidő: 2008. augusztus 8.
3. A Képviselő-testület a fenti javaslatok ismeretében szakmai és gazdaságossági
szempontokat egyaránt szem előtt tartva 2008. augusztus 13-án rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen, a 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a)-c)
pontjában rögzített jogkörében dönt.
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Benei Bertalan polgármester:
Mivel a hirdetésre kevés jelentkező volt, ismételten meg kellene hirdetni a szolgálati lakás
bérbeadását.
Javasolta a Képviselő-testületnek a Fő út 44/B sz. alatti szolgálati lakás bérletére kiírt pályázati
határidő meghosszabbításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Fő út 44/B sz. alatti szolgálati lakás bérletére
kiírt pályázati határidő meghosszabbítására vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
63/2008. (VII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Fő út 44/B szám alatti szolgálati lakás bérletére kiírt pályázat pályázati határidő
meghosszabbítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2008. (VI. 25.) számú
határozatával kiírt, Fő út 44/B szám alatti szolgálati lakás bérletére vonatkozó
pályázatában a pályázati határidőt 2008. augusztus 12-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pályázati kiírást a
megváltoztatott pályázati határidővel ismételten tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
8 napon belül

Pesti Jánosné képviselő:
Javasolta a polgármesternek, hogy beszéljen Dr. Jakab Kálmán háziorvossal a szolgálati lakásból
való kiköltözéséről.
Benei Bertalan polgármester:
Véleménye szerint nem beszélni kellene a háziorvossal, hanem Képviselő-testületi határozat
útján megkérdezni, hogy mikor tudna kiköltözni a szolgálati lakásból, és ezt augusztus 12.-ig
jelezze is a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a Fő út 87. sz. alatti szolgálati lakás bérleti jogviszonyával
összefüggő intézkedésre vonatkozó javaslatának elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Fő út 87. sz. alatti szolgálati lakás bérleti
jogviszonyával összefüggő intézkedésre vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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64/2008. (VII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Fő út 87 szám alatti szolgálati lakás bérleti jogviszonyával összefüggő
intézkedés
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Dr. Jakab Kálmán, Fő út
87 szám alatti lakos háziorvost, hogy legkésőbb 2008. augusztus 12-ig jelezze a
Képviselő-testület felé, mely időpontig tud kiköltözni szolgálati lakásából saját
tulajdonában álló ingatlanába.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Képviselő-testületi határozatot
küldje meg Dr. Jakab Kálmán részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
8 napon belül

2.) Az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és
munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendelet egyes paragrafusainak pontosítása, a nyári
gyermekétkeztetéssel történő bővítése miatt volt szükséges a módosítás.
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról,
térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta
a
Képviselő-testületnek
az
Önkormányzati
intézmények
élelmezési
nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és rendeletté emelését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Önkormányzati intézmények élelmezési
nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú
rendeletre vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté
emelte az alábbiak szerint:
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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
17/2008. (VII. 21.) SZÁMÚ

RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI
NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI
ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

3.) Családi Napközi létesítésének feltételei
Előadó: Berényi Ildikó képviselő
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
A kiküldött előterjesztésben is látható, hogy az Önkormányzat nem tudja beindítani, működtetni
a családi napközit az anyagiak hiányában. Sokkal több lenne a kiadás, mint a bevétel.
Ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület vesse el a családi napközi létesítését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a családi napközi létesítésének elvetésére
vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
65/2008. (VII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Családi napközi létesítésének elvetése
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta családi napközi
létesítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családi napközi létesítését tekintettel a leendő kiadások mértékére és a várható gazdaságtalan működésre elvetette.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
azonnal
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III. NAPIREND UTÁN:
- Bejelentések, indítványok
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Gépalk 2005 Kft-től területvásárlási kérelem érkezett.
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg a 010/29. hrsz-ú szántó ingatlanából 3 ha földterület
maradt, és ebből 1 ha-t vásárolna meg a Gépalk. Az út felé 40 m-es terület esne. Az 500.000 Ftos vételár a földvédelmi járulékon felül lenne. A feltételek a Jazig Zrt-vel kötött szerződéssel
egyeznének meg.
Ismerteti a kérelmet. (Ügyirata:.................. /2008. szám alatt, másolata mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy a Gépalk 2005 Kft kérelmére a Képviselő-testület értékesítse a 010/29 hrsz-ú
szántó ingatlanából 1 hektárt, nettó 500.000 Ft-ért.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a 010/29. hrsz-ú szántó ingatlanból 1 hektár
értékesítése a Gépalk. 2005. Kft-nek - 7 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
66/2008. (VII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szándéknyilatkozat földeladásról (Gépalk)
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gépalk 2005 Kft.
(Atkár, Hunyadi u. 37.) földterület vételére vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület értékesíteni kívánja Atkár, 010/29 hrsz-ú szántó művelési ágú
ingatlanából 1 hektárt az alábbi feltételekkel:
1.) A megvásárolni kívánt 1 ha vételára nettó 500 000 Ft
2.) Az adásvételi szerződésben biztosítani kell garanciákat arra az esetre, ha a beruházás
nem valósul meg, akkor az ingatlan tulajdonjoga az Önkormányzatra visszaszálljon.
3.) Az adásvételi szerződést Dr. Berzétei Ákos ügyvéddel készíttessék elő.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a
fentiek figyelembe vételével készítse elő és a vevővel a fenti feltételek között folytassa
le a tárgyalásokat.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
30 napon belül
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Kocsis Attila képviselő:
- Kérdezi, hogy a Sport utcában ki gondozza a telefon-állomás melletti területet?
- Az Arany János utcában a betonelem mikor kerül keresztbefordításra?
- Bejelenti, hogy a Sportöltözőbe ömlik be a víz.
- Nagy a szemét a Sportpályán.
Benei Bertalan polgármester:
Dönteni kellene, hogy a sportpálya kerítése hogy legyen. Az iskola vonalánál végig kerítsenek-e,
vagy a Várkonyi-féle lakásnál legyen a kerítés?
Kocsis Attila képviselő:
A Művelődési Ház mögötti, benti park alkalmasabb a kisgyerekek részére. A régi kerítést kellene
csak helyreállítani.
Király Sándor képviselő:
Mennyire biztonságosak az iskola ablakai, nagy a betörésveszély.
Benei Bertalan polgármester:
A következő képviselő-testületi ülésre mindkét megoldásról készít költségvetést.
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a JAZIG Zrt részére - a nyersszesz-üzem létesítéséhez,
pályázatukhoz - az Önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulás kellene.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta Képviselő-testületnek
beruházásához.

a

tulajdonosi

hozzájárulás

megadását

a

JAZIG

Zrt

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a tulajdonosi hozzájárulás megadását a JAZIG
Zrt beruházásához - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
67/2008. (VII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Jazig Zrt. beruházásához
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jazig Zrt. (székhely: 1053
Budapest, Ferenczy István utca 18. 1. em. 2., Adószám: 14040243-2-41) által a KEOP2007-4.1.0 kódszámú, a Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló
energiaforrásból című pályázat keretében tervezett beruházást megismerte, támogatja és
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú, 010/30 és 010/31 hrsz-ú
ingatlanon tervezett beruházás megvalósításához.
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a
Jazig Zrt. részére.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal

Krizsány Gyuláné atkári lakos:
Bejelenti, hogy a temetőhöz vezető út, a Rákóczi út folytatásaként szinte járhatatlan.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy a Magyar Közút részére határozatban fogalmazzák meg utakkal kapcsolatos
panaszaikat.
Ismerteti a határozati javaslatot, mely jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Magyar Közút részére panaszok
megfogalmazását - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
68/2008. (VII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Útfelújítás
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület kéri a Magyar Közút Kht-t az alábbi intézkedések megtételére:
1. A 32114-es számú (3-as utat az Atkár-Csányi úttal összekötő) közúton a volt
szeméttelepnél lévő csomópontban a balesetveszély elhárítására KRESZ 64.
ábra szerinti Veszélyes útkanyarult balra és KRESZ 30. ábra szerinti 40 km/h-s
sebességkorlátozás táblát, valamint az út és a csapadékvíz-elvezető árok mellé
szalagkorlátot helyezzenek el.
Indokolás: a csomópont előjelzése nem hívja fel a figyelmet a balesetveszélyre
2. A 3201-es út köztemető melletti szakaszán KRESZ 38. ábra szerinti 12 t-s
súlykorlátozás táblát és KRESZ 30. ábra szerinti 30 km/h-s sebességkorlátozás
táblát helyezzenek el, és mihamarabb kezdjék meg az útszakasz teljes felújítását.
Indokolás: Az út széle oly mértékben megsüllyedt, hogy az a nagytömegű
gépkocsikat már nem bírja el, az út teljes mértékű felújításáig balesetveszélyes
mértékű rongálódást okoz. Személygépkocsival 30 km/h-nál nagyobb
sebességgel haladni veszélyes.
3. Az óvoda közelében a „Gyermekek” tábla alá KRESZ 30. ábra szerinti 30 km/hs sebességkorlátozás táblát helyezzenek el.
Indokolás: a Rákóczi úton a kanyarban nagysebességgel közlekedő gépkocsik
balesetveszélyes helyzeteket teremtenek.
4. A 3201-es számú út Május 1. úti csatlakozásánál lévő úthibákat haladéktalanul
javítsák meg.
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Indokolás: Fő úton közlekedő járművek a kátyúk kerülgetése közben a
szembejövőket és a Május 1. úton érkezőket veszélyeztetik.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a
Magyar Közút Kht. illetékes igazgatóságának.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
8 napon belül

Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 21.05
órakor bezárta.
kmf.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

