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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016.október 6-án tartott

soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016.október 6-án megtartott soros, nyilvános üléséről

Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete: 17.00 óra

Jelen vannak:   Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József  képviselő
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

Az ülésről távol maradt: -

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívott: Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Dobár Ferencné a Pénzügyi Bizottság tagja
Szabó Attiláné óvodavezető

A lakosság részéről megjelent: -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 7
képviselő jelen van, az ülést megnyitom. 

JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTŐK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Mater Zsolt és Harta János képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

150/2016.(X.06.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2016.  október  6-ai  soros,  nyilvános  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Mater Zsolt és Harta János  képviselőket megválasztotta.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kérem a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, azzal, hogy 5. napirendként tárgyaljuk az
Egyebek napirendet.
Megállapítom,  hogy a  7  fős  képviselő-testület  jelen  lévő  7  tagja  egyhangúlag,  7  igen,  0  nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

151/2016.(X.06.) Kt. határozat

a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. október 6-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2.sz. módosítása
2. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
3. Nyersanyagnorma emelés a közétkeztetésben

4. Az Ádándi Óvoda 2016/2017. évi munkatervének véleményezése
 5. Ingatlan vételi ajánlat

6.  Egyebek
 Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2.sz. módosítása

Szatmári Kornélia polgármester: 
A napirend tárgyalása előtt  tájékoztatta a testületet  arról,  hogy milyen beruházások, fejlesztések
valósultak eddig meg. Az erről szóló beszámoló az előterjesztéshez csatolva van. A jövőre nézve
elmondta, hogy a négyszámjegyű út felújítására a közút a támogatási szerződést már aláírta. Az
ivóvízminőségjavító programmal kapcsolatban október közepén egyeztet a DRV-vel a tartalmáról,
de  ez  a  beruházás  is  megkezdődik  jövőre  és  2018-ban  lesz  befejezve.  A bölcsőde  pályázatot
beadták, de ezen kívül vannak új pályázati ötletek is, amiről hamarosan tájékoztatja  a testületet. 

Bene László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztett rendelet-tervezetet.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja
14/2016.(X.07.) önkormányzati rendeletét

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

Szatmári Kornélia polgármester:
Elöljáróban elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén nem aratott nagy sikert a kommunális adó
ezer forinttal történő emelésére tett javaslata. A költségvetés helyzete stabil, nincs az önkormányzat
pénzzavarban, de nem is emiatt tett az emelésre javaslatot, hanem azért, mert 6 éve nem emelt adót
a testület. Azt az eszmeiséget erősítené az adóemelés, hogy a lakosság részéről nagyobb bevétellel
lehet  számolni,  s  ennek  a  jövő  évben  tervezett  beruházások  szempontjából  is  jelentősége  van.
Persze azt is látni kell,  hogy az ádándi emberek nem örülnek az adóterhek növekedésének. Nem
biztos, hogy ezen az ülésen okvetlenül döntést kell hozni, arra még november hó folyamán lesz
lehetőség. 

Fehér József képviselő:
a kommunális  adó emelésre tett  javaslattal  nem ért  egyet,  mert  nem csak ezer  forinttal,  hanem
legalább kétezer forinttal meg kellene emelni az adót. A lakosságnak is hozzá kell járulni a falu
fejlesztéséhez. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Óvatosságra int az emelés összegével kapcsolatban.

Lengyel Imre képviselő: 
Az a javaslata, hogy napolják el ennek a napirendnek a tárgyalását , s mindenki gondolja addig át. A
következő ülésén tárgyalják az adóbeszámolót, elkészül az új adóslista is. Sok az adókintlevőség.
Javasolja,  hogy  a  Nav-val  vegyék  fel  a  kapcsolatot,  mert  azok  behajtják  a  kintlevőségeket,
valószínűleg eredményesebben, mint eddig történt.

Bene László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság nem javasolta a kommunális adó emelését, azonban a ideiglenes iparűzési adó
3.500,-Ft-ra történő emelésével  egyetért.  Javasolja,  hogy a következő ülésén az adózásról szóló
beszámoló tárgyalása után tűzzék újból napirendre ezt az előterjesztést.

Szatmári Kornélia polgármester:
Egyetért a javaslattal, eszerint teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

152/2016.(X.06.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Helyi
adókról szóló rendelet  felülvizsgálata” napirendet elnapolja a novemberi ülésre,
ahol a helyi adóztatásról és adóvégrehajtásról szóló beszámoló tárgyalása után tár-
gyalják meg azt.

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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3. Nyersanyagnorma emelés a közétkeztetésben

Szatmári Kornélia polgármester:
Ahhoz, hogy az új gyermekétkeztetési jogszabályokban előírt ajánlásokat be tudjuk tartani, több
gyümölcsöt,  zöldséget,  gabonafélét,  változatosabb  és  egészségesebb  ételeket  kell  biztosítani  a
közétkeztetésben.  Ehhez  szükség  lenne  a  nyersanyagnorma  megemelésére,  azonban  azt  úgy
javasolja megvalósítani, hogy a ne kelljen magasabb térítési díjat fizetni érte a szülőknek, vagyis a
különbözetet az önkormányzat állná a rendelkezésére álló szociális normatívából. Az önkormányzat
elvárása,  hogy  a  konyhafelújítással  párhuzamosan  az  étkeztetésben  egy  minőségi  változás
következzen be. A konyhát minőségi felszereléssel, berendezéssel, gépekkel dolgozhatnak, szeretné,
ha mindenki érezné a faluban a változást az ételek tekintetében. Az előterjesztett javaslathoz képest
a  következő  változtatást  javasolja:  az  óvodában  és  az  általános  iskolában  a tízórai,  uzsonna
egységesen 75,-  Ft/nap,  az   ebéd pedig 240,-Ft/nap legyen.  A szociális  étkezésben pedig 330,-
Ft/nap.

Fehér József képviselő:
Egyetért vele, hogy ne legyen külön alsós és felső norma, hanem egységes legyen. Felvetette, hogy
csökkenteni kellene a mirelit zöldségek felhasználását,  a frissen pucolt zöldség finomabb és több
benne  vitamin és a leves íze is más, ha friss alapanyagokat használnak. Javasolja, hogy a tízórai és
az uzsonna változatosabb legyen, minőségre és fajtára, olyan legyen, amit a gyerekek szeretnek, pl.
vajrém, sajtkrém. Addig kapjon egy gyereke repetát, amíg visszamegy érte, mert a gyerek addig
nem lakostt jól.

Németh Ilona képviselő:
Változatosabban kellene  főzni,  amihez  rendelkezésre állnak a  modern eszközök és  a  megfelelő
létszámú személyzet. Uzsonnára kapnak egy túrórudit, vagy egy joghurtot, ettől nem laknak jól. A
nyersanyagnormával kapcsolatban elmondta, hogy egyetért azzal, hogy az óvodában és az iskolában
egységesen 240,-Ft legyen az ebéd normája és az uzsonna 75,-Ft legyen, a 90,-Ft-ot ő is soknak
találja,  a  környező  településeken  sem  magasabb.  Felül  lehetne  vizsgálni   a  munkáltatónak  a
konyhások munkaidő beosztását, mivel reggel nagyon korán mennek dolgozni, fél 6-ra és tíz órára
már készen van az ebéd.

Bene László képviselő:
Van, hogy éhesen jön haza a gyermeke az iskolából, mert kevés az uzsonna.

Szabó Attiláné óvodavezető:
Nyáron a konyhafelújítás ideje alatt  az  S-food-tól  kapták az ebédet,  uzsonnát.  A sok gyümölcs
mellett, rengeteg ízletes sajtkrémet, tojáskrémet adtak, a kefir, joghurt mellé belefért egy kifli vagy
egy keksz is. Sok hátrányos helyzetű gyermek van az óvodában, akik nem kapnak otthon reggeleit,
szeretné, ha tartalmasabb tízórait kapnának, hogy kibírják ebédig.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta  a  nyersanyagnorma  megállapítását.  Az  elhangzott  észrevételeket  tolmácsolni  fogja  az
élelmezésvezető felé.
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a következő döntést hozta: 

153/2016.(X.06.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkezés nyersanyagnor-
máit a gyermekétkeztetés tekintetében 2016. október 1. napjától visszamenőleg az
alábbiak szerint állapítja meg:

Nyersanyagnorma egységesen az óvodában és az általános iskolában:
- tízórai, uzsonna: 75,- Ft/nap
- ebéd: 240,-Ft/nap

Nyersanyagnorma a szociális étkeztetésben:
- 330,-Ft/nap

A  nyersanyagnorma  emelés  nem  eredményez  térítési  díj  emelést,  mivel  a
különbözetet az önkormányzat biztosítja.

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester, Firnicz Beáta élelmezésvezető

4  . Az Ádándi Óvoda 2016/2017. évi munkatervének véleményezése

Szatmári Kornélia polgármester:
A napirend kapcsán megemlíti, hogy az önkormányzat az a célja, hogy biztosítsa az óvoda minél
jobb működését, azonban jelenleg elég alacsony a gyereklétszám az óvodában, így az intézménynek
is át kell gondolnia, hogy mit lehet tenni a létszám emelése érdekében.

Szabó Attiláné óvodavezető:
Idén 14 gyereket irattk be,  míg Balatonszabadiban 40-et.  Ebben az évben 21 gyerek született a
településen, bízik benne, hogy az óvoda létszáma emelkedni fog.

Németh Ilona alpolgármester:
Az októberi statisztika szerint 54 fő az óvoda létszáma, s 13 alkalmazott van ehhez a létszámhoz. Ez
szinte 2 csoportnyi létszám. Tenni kell valamit a gyereklétszám emelése érdekében.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta a napirend elfogadását az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a következő döntést hozta: 
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154/2016.(X.06.) Kt. határozat
Az Ádándi Óvoda 2016/2017. évi munkatervének véleményezése

1.)  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ádándi  Óvoda
2016/2017. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
2.)  A képviselő-testület  a  nyári  szünet  időtartalmát  a  munkatervben  jelzettek
szerint jóváhagyja.

Felelős:Szabó Attiláné óvodavezető
Határidő: értelemszerűen

5. Ingatlan vételi ajánlat

Szatmári Kornélia polgármester:
Az Openhouse Kft folyamatosan hirdeti kijelölt ingatlanainkat. Vételi szándéknyilatkozat érkezett a
Holmagro Kft. részéről a 880/4 hrsz.-ú telkünkre. Ez az ipari terület előtti üres telek. Az ingatlan
területe  1.685  m2.  Vételárként  a  meghirdetett  árat,  2  millió  Ft-ot  ajánlottak. Javasolja  a  telek
értékesítését jóváhagyni.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a következő döntést hozta: 

155/2016.(X.06.) Kt. határozat

Ádánd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a  Hol-
magro Kft (ügyvezető: Wouda Enne) értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő
8801/4 hrsz.-ú telket br. 2.000.000,-Ft kölcsönösen kialkudott vételár ellenében. 

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Vételi ajánlat érkezett a 880/9  880/10, 880/11 hrsz.-ú ingatlanjainkra, a három telekre együttesen
12.450 e Ft értékben,  ez valamivel kevesebb, mint,  amennyiért  hirdetik,  de a hármat  egyszerre
vennék meg, abból a célból, hogy napelemparkot létesítsenek. A vételár 30%-át az előszerződés
megkötésével egyidejűleg,  foglaló jogcímén teljesítené a vevő, a vételárból fennmaradó további
összeg  megfizetése  az  építési  engedélyhez  szükséges  szakhatósági  engedély  megszerzése  után
történne.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a következő döntést hozta: 

156/2016.(X.06.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő   880/9  helyrajzi számú,  kivett,   beépítetlen terület
megnevezésű  9998 m2 nagyságú belterületi ingatlant, valamint a  880/10 helyrajzi
számú,  kivett,  beépítetlen terület megnevezésű  9999 m2 nagyságú belterületi in-
gatlant és a 880/11 helyrajzi számú,  kivett,  beépítetlen terület megnevezésű  9998
m2  nagyságú  belterületi  ingatlant  értékesíti  az   a  Szomoly  Solar   Korlátolt
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Felelősségű Társaság   (képviseli: Nagy Miklós Tibor ügyvezető, székhelye: 6753
Szeged, Csertő utca 19.) részére, összesen br. 12.450.000,-Ft vételárért. A telkek
vonatkozásában előszerződést köt a vevővel.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a a vételár 30%-át az előszerződés meg-
kötésével egyidejűleg, foglaló jogcímén teljesíti a vevő, a vételárból fennmaradó
további összeg megfizetés az építési engedélyhez  szükséges szakhatósági engedély
megszerzése után történik.

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

6.  Egyebek

a.) Urnafal létesítése

Szatmári Kornélia polgármester:
Az utolsó előtti urnasírhely a múlt héten elkelt, már csak egy hely maradt,lépni kell a urnasírhelyek
bővítése  érdekében,  ugyanis  egyre nagyobb igény mutatkozik erre  a  temetési  módra.  Javaslata,
hogy a mostani urnafal mellé egy ugyanilyent építsenek, vagyis egy három soros, 18 férőhelyes
urnafalat,  amiben 12 db 40x40-es  urnatartó  és  6  db családi  urnatartó  lenne.  A beton alapot  az
önkormányzat építené meg, decemberig el is készülne. Az ára 990 ezer forint lesz.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a következő döntést hozta: 

157/2016.(X.06.) Kt. határozat
Urnafal létesítéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Veres
Zoltán  egyéni  vállalkozó  (Balatonszemes)  az   önkormányzat  által  fenntartott
köztemetőben  a  jelenlegi  urnafal  mellé,  az  önkormányzat  által  kivitelezett
helyszíni  talapzatra   12 db kétszemélyes  és 6 db,  egyszemélyes  (összesen: 18
férőhelyes)   urnaszekrényt  tartalmazó  urnafalat  állítson.  A munka  díját  bruttó
990.000,-  Ft-ban  határozza  meg,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási
szerződés aláírására.

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

b.) Idősek Klubja, Művelőséi Ház bérbeadása

Szatmári Kornélia polgármester:
A volt idősek klubja épületét mát több alkalommal kérték a település lakói különböző családi ren-
dezvények megtartására, úgy mint ballagás, születésnap, halotti tor. Szeretné, ha meghatároznák,
hogy mennyi bérleti díjat kérjenek érte. A rendezvények tartása az ingatlan alkalmas, az  étkészlete-
inket és evőeszközeinket azonban csak pontos leltár és átadás-átvételi jegyzőkönyv után adjuk ezen-
túl oda, mert igencsak megkoptak.
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Németh Ilona alpolgármester:
Mivel családi rendezvényekre kérik az ingatlant, ezért csak 5 e Ft bérleti díjat javasol, azzal, hogy
az önkormányzati dolgozóknak ingyen javasolja biztosítani. Az evőeszközöket pótolni kell.

Fehér József képviselő: 
Az 5 e Ft-os bérleti díjjal egyetért.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a következő döntést hozta: 

158/2016.(X.06.) Kt. határozat

A képviselő-testület  úgy  határozott,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő
Ádánd, Kossuth L. u. 30.sz. alatti épületet (volt Idősek Klubja ) az ádándi lakosok
részére családi rendezvények megtartása céljából 5.000,-Ft/alkalom összegért adja
bérbe,  az  önkormányzati,  intézményi,  hivatali  dolgozók részére  térítésmentesen
biztosítja.

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Az helyi személy szeretné november 1-jén bérbe venni a Művelődési Házat, hogy diszkót, ponto-
sabban halloween-party-t tartson. Kéri a testület véleményét.

Fehér József képviselő:
A testület döntsön úgy, hogy a Művelődési házat diszkóra nem adja bérbe. Civil szervezeteknek, ha
bált szeretnének tartani adják oda, de diszkóra ne, mert a vendégek viselkedésé miatt gondok adód-
hatnak.

Bene László képviselő:
Diszkó és diszkó között is lehet különbség. Itt az alapprobléma, hogy november 1-jén, halottak nap-
ja után ne tartsanak diszkót. Az a javaslata, hogy csak olyan embernek adják ki, akinek semmiféle
köztatozása nincs, vagy a bérlő tegyen le kauciót.

Lengyel Imre képviselő:
Meg kell nézni, mi történt a múltban, mikor ki volt adva diszkónak a kultúrház, a környéke vasárna-
ponként úgy nézett ki, mint a disznóól, ki volt verve a buszvárók ablaka. Akárhány emberrel beszél
a faluban, mind azt mondják, hogy milyen szépen rendbe tette az önkormányzat a Művelődési Há-
zat, ha diszkót tartanak ott, akkor tönkre fogják tenni.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Azért újítottuk fel a Művelődési Házat, hogy az emberek használják azt. 

Németh Ilona alpolgármester:
Ha a fiataloknak nem adjuk oda, akkor ezzel a döntéssel kizárjuk őket. Javasolja, hogy szigorú szer-
ződéssel adják át az épületet, legyen, aki felelősséget vállal károkozás esetén.

Szatmári Kornélia polgármester:
Az eddig elhangzott javaslatok alapján a következő határozati javaslatot terjeszti elő: a képviseli-
testület a Művelődési házban csak  a helyi civil szervezetek és intézmények részére engedélyezi ze-
nés-táncos rendezvény megtartását. Ki ért ezzel egyet?

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 4 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a következő döntést hozta: 

159/2016.(X.06.) Kt. határozat

A képviseli-testület a Művelődési házban csak  a helyi civil szervezetek és intézmé-
nyek részére engedélyezi zenés-táncos rendezvény megtartását. 

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

c.) Képviselői észrevételek

Lengyel Imre képviselő:
Kifogásolja,  hogy  annak  ellenére,  hogy  az  önkormányzat  sok  pénzzel  támogatja  a  helyi
sportegyesületet, nincsenek eredmények, legtöbbször kikap az ádándi csapat, méghozzá 11-1-re, 8-
0-ra,  10-0-ra.   Az  edzőtermet  a  sportegyesület  bérli,  mégsem  tartja  rendben  a  környékét,  a
közmunkások vágják előtte a füvet.

Bene László képviselő:
Rengeteg ádándi gyerek szabadiba vagy siófokra jár focizni.

Pápai László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a sportegyesület tagja:
26 fős keretük lenne, ha mindenki el tudna jönni focizni, de sokan nem jönnek, mert dolgoznak,
tanulnak, kb. 6-7 fő állandó emberük van. Valóban többen máshol fociznak, a tehetséges fiataloknak
nem vonzó a megye IV.

Fehér József képviselő: 
Ezek után nem támogatja, hogy az egyesület ekkora összegű támogatást kapjon. Kaphatnak 50-100
e Ft-ot, mint  a többi egyesület, de 600-700 ezer Ft támogatás ezért, az túlzás.

Szatmári Kornélia polgármester:
Hatalmi szóval nem mondhatjuk, hogy nyerjen a csapat, de kérhetjük, hogy szedjék össze magukat.
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Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

 
    Mater Zsolt képviselő         Harta János képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő                      jegyzőkönyv-hitelesítő


