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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.február 9-én megtartott soros, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:
Jelen vannak:

17.00 óra
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:
Meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző
Szabó Attiláné óvodavezető
Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző
Firnicz Beáta konyhavezető
Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság tagja

A lakosság részéről megjelent:

2 fő
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 Fehér József és Mater Zsolt képviselőt 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:
20/2017.(II.9.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2017. február 9-ei soros, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Fehér József
és Mater Zsolt képviselőt képviselőt
megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Az meghívó szerint teszek javaslatot az ülés napirendjének az elfogadására.
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:
21/7/2017.(II.9.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017. február 9-ei soros,
nyilvános ülés ülés napirendjét:
1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezete

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017. február 9-ei soros,
zárt ülés ülés napirendjét:
1.) Méltányossági kérelem megtárgyalása
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezete
Szatmári Kornélia polgármester:
Összefoglalta a szöveges előterjesztést, ismertette a bevételek megoszlását, elmondta, hogy a finanszírozás összege legtöbb helyen nem változott, jelentősebb emelkedés, 7 millió Ft a kiegészítő támogatásnál volt tapasztalható. A saját bevételeknél a múlt évi teljesítés adatai alapján magasabb
összeggel tervezték az iparűzési adó bevételt. December végén 35 millió Ft működési pénzkészlettel zárt az önkormányzat, ezt az összeget is betervezték a költségvetésbe. A működési kiadásokkal
kapcsolatban elmondta, hogy két változás van tervezve a foglalkoztatottaknál, a testület múlt évi
döntése értelmében ez évtől négy órában foglalkoztatnak egy művelődésszervező-könyvtárost, márciustól pedig az orvosi rendelő takarítójának 6 helyett 8 órás foglalkoztatását tervezték. A cafetéria
juttatást minden munkavállaló részére 8 e Ft összegben tervezték, ezt a jelenlegi cafetéria szabályok
szerint készpénzben kapják meg majd a dolgozók. A karbantartásoknál egy eldöntendő kérdés szerepel az anyagban, mégpedig arról szeretne döntést, hogy az iskola területén melyik beruházást végezzék el idén: konyha épület homlokzatfelújítása, sportpálya aszfaltozása, vizesblokk felújítása?
Elmondta, hogy egyéb karbantartás címszó alatt tervezik a búcsútér saját áramellátását, a konyhán
gázóra almérő felszerelését a fűtési költségek megosztása miatt, 2 romos önkormányzati épület elbontását. A sabaki utcák helyreállítására nyertek a múlt évben vis-maior pályázatot, az itt elnyert
támogatás időt álló helyreállításra nem elég, ezért azt saját erőből javaslja kiegészíteni, hogy aszfaltos formában készülhessenek el, ehhez műszaki tartalom iránti módosítási kérelmet kell előterjeszteni a belügyminisztériumhoz. A szociális ellátások összege a tavalyi szinten került tervezésre, az
anyag javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy emeljék meg a temetési segély összegét 12 e Ftról 20 e Ft-ra, ehhez a szociális rendelet módosítása szükséges. A társulási díjak nem tartalmazzák
már az ivóvízminőségjavító társulás díját, valamint a siófoki DBRHÖT múlt év végén kért működési költségeit, amivel kapcsolatban több kérdést kell még tisztázni. A fejlesztési célok közül kiemelte
a térfigyelő kamerarendszer létesítését, ugyanis a jelenlegi 3 kamera elavult, nem működik, használhatatlan. Pályázat önrészét tervezték még a költségvetésben, BM pályázat keretében a hídak karbantartására.
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Ezt követően átadja a szót a jegyzőnőnek, hogy foglalja össze hogy a pénzügyi bizottság ülésén felvetődött észrevételek alapján milyen intézkedések, változások történtek a költségvetéssel kapcsolatban.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A bizottsági ülésen a költségvetési rendelet szöveges részével kapcsolatban két pontosítás hangzott
el, azokat javítják. A bizottsági ülésen szakmai vita folyt, főként a konyha költségvetésével kapcsolatban. Ennek hatására, elfogadva a bizottság indítványát a bevételek tervezésével kapcsolatban, új
konyhai költségvetést terveztek, melyet az ülést előtt kiosztottak. Az új konyhai költségvetés fő számai nem változtak, csupán a bevételek szerkezete változott meg. Ez új terület még mindenkinek, hiszen ez az első év, hogy önálló konyhát kell működtetni, ha szükséges lesz, akkor év közben korrigálhatnak. A konyha költségvetésének az átdolgozásához a szociális étkezők tekintetében a hivatal
számításokat végzett a nyersanyagköltségre vonatkozóan. Ezt áprilisig kell elvégezni,de javasolja,
hogy most tárgyalják, hogy a konyha költségvetésének alapja lehessen. A nyersanyagköltség 885,Ft/adagra jött ki, ha ebből levonják az állami támogatást (220,-Ft/adag/fő), akkor az intézményi térítési díj 664,-Ft-ra jönne ki, ez minimálisan magasabb, mint a jelenleg alkalmazott (620,-Ft/adag),
nem javasolja, hogy megemeljék. A bizottsági ülésen az óvodai intézményfinanszírozással kapcsolatban is elhangzott egy észrevétel, ugyanis magasabb normatíva lett igényelve az óvodára, mint
járna, ezt észlelve a különbözetet beállították visszafizetendő összegként. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a teljes megigényelt összeget át kellene adni az óvodának és annak visszafizetése után
módosítani majd a költségvetést, azonban a Kincstárral folytatott egyeztetés során megerősítést
nyert, hogy az általunk tervezett módon is jó a költségvetés.
Dobár Ferencné a Pénzügyi bizottság tagja:
Vélemény szerint a konyha, ezen az ülésen megismert költségvetés tervezet, amit a hivatal a pénzügyi bizottságon elhangzott észrevételek alapján átdolgozott megfelelő, elfogadható. A szociális étkezők ellátását az önkormányzat úgy „vásárolja” meg az intézménytől, mégpedig ellátottanként az
intézményi térítési díj összegének megfelelő áron. A költségvetés tartalmazza a nyersanyagnorma
emelés átadását is.
Szatmári Kornélia polgármester:
Megnyitja a vitát a költségvetés tervezet felett, átadja a szót a képviselőtársainak.
Fehér József képviselő:
59 gyerek jár az óvodába, egy csoportba a törvény szerint 25 gyerek járhat, de ettől 20%-kal el lehet
térni, így 30 gyerek lehet egy csoportban. Át kell gondolni a csoportlétszámokat, mivel nagy luxus,
hogy az önkormányzat 10 millió Ft-ot tesz az óvodához. Tervezni kell azzal, hogy mikor mennek
nyugdíjba a pedagógusok, hogy egy esetleges csoport összevonás miatt ne kelljen embereket elküldeni.
Szatmári Kornélia polgármester:
A demográfiai adatok elkeserítőek. A 60-as években 40-es születési számok voltak, tavaly 16 gyereke született a faluban, idén kevesebb várható. A költségvetést úgy terveztük, hogy nincs változás a
csoportlétszámot illetően, de májusban a beiratkozottak számának ismeretében, figyelembe véve a
nyugdíjba vonuló pedagógusokat is, döntést kell majd hozni. Kéri az óvodavezetőt, hogy próbáljanak tenni azért, hogy minél több gyerek iratkozzon be az intézménybe. Ha csökken a létszám, akkor
embereket kell elküldeni.
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Baumann Anita Gabriella jegyző:
Lehet, hogy a nyugdíjazások miatt nem kell pedagógust elküldeni, ha csökkentik a csoportszámot,
de 2 csoporthoz csak 2 dajka kell, valamint 2 csoportnál már nem kell alkalmazni pedagógiai aszszisztenst.
Németh Ilona alpolgármester:
Ne ragadjanak most itt le, majd májusban visszatérnek a témára, de csínján kell vele bánni, mert a
döntés több embert is érint.
A konyha költségvetésével kapcsolatban elmondta, hogy eddig is hozzá kellett járulnia az önkormányzatnak, de mivel önálló költségvetést kellett ez évtől készíteni, ezért ez most jobban kitűnik. A
konyha költségvetése hatékony és takarékos gazdálkodás folytatását teszi lehetővé.
A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta: a hegyi utcáknál javasolja a 8 millió önerő felhasználásával az aszfaltozást megcsinálni, hiszen a pályázaton nyert 13 millió ft-ból csak ugyanolyant tudnának megvalósítani, mint, ahogy jelenleg kinéz, a mart aszfaltnak sok értelmét nem látja, egy újabb
eső lemossa. Az iskola területén a sportpályát javasolja a rendelkezésre álló, betervezett összegből
felújítani, mert balesetveszélyes. Az iskola vizesblokkja talán még egy évet kibír és akkor a folyosó
újralapozásával együtt meg lehetne csinálni. Nagy összegű fejlesztéseket tervezetek erre az évre
megvalósítani, számtalan fejlesztési célt tartalmaz a költségvetés, ha nem sikerült valamit megvalósítani, az az idő hiány miatt lesz.
Javasolja a költségvetést elfogadni, az ezen az ülésen kiosztott konyha költségvetéssel együtt.
Fehér József képviselő:
Az iskolánál szeretné, ha döntenének, hogy melyik fejlesztést valósítják meg, a maga részéről a vizesblokk teljes felújítását szeretné.
Mater Zsolt képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a pálya felújítását tette első helyre, mert az balesetveszélyes. A második helyre a vizesblokk felújítását javasolja. A Bizottság a térfigyelő kamerarendszer kiépítését is támogatta, jó lenne egy olyan megoldás, ami később bővíthető lesz. Arról is beszélt a bizottság, hogy az önkormányzat állítsa helyre a sabaki kerékpáros pihenőnél a múlt év végén ellopott mosogató részt. A
biciklispihenő egyesület általi fenntartási időszaka hamarosan véget ér, utána kell nézni, mikor kerül át az önkormányzat tulajdonába. Illetve arról is szó volt, hogy az óvodában építsenek ki wifit.
Szatmári Kornélia polgármester:
Az óvodai wifi kiépítése nem nagy költség,megkéri az óvodavezetőt, hogy intézkedjen. A felsoroltak mellett az orvosi rendelőben új kazánt kellene venni, mert télen többször leállt a fűtés és többször kellett javítani a kazánt, ennek ellenére most hétvégén újra problémák voltak a fűtéssel.
Fehér József képviselő:
A Sportegyesületnek sok a 700 e Ft-os támogatás, 250-300 e Ft elég lenne, több probléma van az
egyesülettel, nincs rendes csapat, nincs ificsapat, támogassák inkább a gyereksportot.
Bene László képviselő:
Egyetértene a gyereksport támogatásával, a múlt évben volt erre irányuló próbálkozás, edzéseket
tartottak a gyerekeknek.
Szatmári Kornélia polgármester:
Nem javasolja, hogy csökkentsék a sportegyesület támogatását. Nem szeretné, ha bármelyik civil
egyesület elsorvadna.
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Németh Ilona alpolgármester:
Nem javasolja a sportegyesület támogatását csökkenteni. Nyilván emellett a fiatalokat is támogatni
kellene.
Lengyel Imre képviselő:
Meg kellene fontolni, amit Fehér képviselő mond, mert a csapat szégyenletes vereségeket produkál.
Az iskola konyhánál az elszívóba fűtőszálat kellene beszereltetni, mert nagyon hideg levegőt szív
be télen. Az élelmiszer-beszerzéseknél arra kellene törekedni, hogy mindig a legolcsóbb helyről vásároljanak. Az a javaslata, hogy az óvodában az udvarost 6 órában kellene foglalkoztatni,, mert nem
tudja ellátni a feladatait 4 órában. A körzeti megbízott házat vett a településen, addig míg elköltözik
a jelenlegi önkormányzati lakásából, addig ne kelljen lakbért fizetnie. Javasolja, hogy a sabaki járdát, legalább a kerékpáros pihenőig viacolorozzák le. Azoknak, akik nem fizetnek gépjárműadót,
vonassák be a rendszámát. Elmondta továbbá, hogy ez évtől a vadásztársaságnak vadőrt kell alkalmazni, nehéz helyzetben vannak, mert nehéz a bérét kigazdálkodni, szeretné, ha az önkormányzat
támogatná a vadászegyesületet a vadőr foglalkoztatásában, mert pl. a vadőr jelenthetné a falopásokat.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kéri, hogy szavazzanak az elhangzott módosító indítványokról.
Fehér József képviselő:
A sportegyesület támogatásával kapcsolatban elfogadja a többség akaratát, nem kívánja, hogy szavazzanak az indítványáról.
Lengyel Imre képviselő:
Szavazzanak arról, hogy az óvodai udvarost 4 óra helyett 6 órában alkalmazzák.
Németh Ilona alpolgármester:
Lengyel képviselő azt mondta, hogy nem tudja az udvaros 4 órában ellátni a feladatát. Kéri, hogy
sorolja fel a képviselőtársa, hogy mi az, ami nem fér bele a munkaidejébe az udvarosnak.
Lengyel Imre képviselő:
….Biztos van 6 órányi munkája…
Szabó Attiláné óvodavezető:
Az udvaros 4 órában el tudja végezni a feladatát. Annak örülnek, hogy stabilan alkalmazni tudják 4
órában, az állam az udvaros bérét nem fedezi, az óvoda működéséhez 10 millió Ft önkormányzati
támogatást hozzá kell tenni. Ha majd egyszer úgy áll a helyzete az óvodának, akkor el lehet gondolkodni a munkaidő bővítésen, de jelenleg nem aktuális ez a kérdés. Az óvoda jövőjéhez annyit tenne
még hozzá, arra hívná fel a képviselők figyelmét, hogy csoportot összevonni, csak nyáron lehet.
Lengyel Imre képviselő:
Az óvodavezető véleményének meghallgatása után nem ragaszkodik a módosító indítványához,
visszavonja azt. A sabaki járda viacolorozása volt a másik indítványa.
Harta János képviselő:
Fontosabb jelenleg a három hegyi utca aszfaltozása, ahhoz is 8 millió ft-ot hozzá kell tenni az önkormányzatnak.
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Németh Ilona alpolgármester:
Az önkormányzat a közmunkásokkal kétszer kigazoltatta már a jelenlegi járdalapokat, a lakosokat
kellene meggyőzni, hogy az ő feladatuk az ingatlanjaik előtt a járda karbantartása, kigazolása. Az ő
véleménye szerint is fontosabb feladat a hegyi utcák aszfaltozása.
Fehér József képviselő:
A járda Sabakban helyre lett állítva, de nincs gazdája, ott vannak az üres ingatlanok, ott senki sem
tartja karban. Szavazzanak inkább az iskolánál tervezett munkák sorrendjéről.
Szatmári Kornélia polgármester:
A térkövet a sabakiak is épp úgy megérdemlik, mint bárki más. Véleménye szerint fél évig ne beszéljünk róla, aztán az anyagi helyzetünk függvényében újra tárgyalhatjuk, bár nem biztos, hogy
idén fel tudjuk vállalni. Mi legyen a sorrend az iskolai fejlesztéseknél?
Németh Ilona alpolgármester:
Bízzák a döntést az intézményvezetőre.
Szatmári Kornélia polgármester:
Jó ötletnek tartja. A képviselő-testület egyetértésével felhívja Torda János iskolaigazgatót, aki elmondja, hogy a a nevelőtestület a vizesblokk felújítását tartja fontosabbnak. A testület elfogadta az
intézményvezető véleményét.
Miután megtárgyalták a felvetett kérdéseket, megkérdezi, hogy szavazhatnak-e a költségvetés egészéről, az ülésen elhangzott kiegészítésekkel, pontosításokkal, vagy van még valakinek kérdése, felvetése.
Dobár Ferencné a Pénzügyi Bizottság tagja:
A konyha új, ülésen kiosztott költségvetését jónak találja kiindulási alapként, a költségvetés többi
részénél sarkalatos problémát nem találtak.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kéri, hogy szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadásáról az ülésen elhangzott kiegészítésekkel. A költségvetés elfogadása előtt azonban a törvény szerint meg kell határozni az önkormányzat
2018-2020. évekre vonatkozó középtávú tervét. Kéri ennek elfogadását az előterjesztés szerint. Továbbá a szociális étkezők étkezési önköltségének és intézményi térítési díjáról is kéri, hogy szavazzon a testület az elhangzottak és az előterjesztés szerint.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

22/2017.(II.9.) Kt. határozat
az Önkormányzat 2018-2020. évekre vonatkozó középtávú tervéről
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az
önkormányzat 2018-2020. évekre vonatkozó középtávú tervét.
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1. Saját bevételek:
Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:
Saját bevételek típusa és azon belül az adott
bevételek
a) Helyi adóból és települési adóból származó
bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
jogcímen belül az érintett bevételek
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett
bevételek
Saját bevételek összesen
(a) ponttól az f) pontig)
Saját bevételek 50%-a

2018.
év
25.000.000

Bevétel összege
2019.
2020.
év
év
25.000.000
26.000.000

76.000.000

6.000.000

6.000.000

4.000.000

16.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

24.000.000

0

0

0

0

200.000

200.000

200.000

600.000

0

0

0

0

39.200.000

39.200.000

38.200.000

116.600.000

19.600.000

19.600.000

19.100.000

58.300.000

össz

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
fennálló kötelezettségei
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül
a kötelezettségek
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing
igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a
kötelezettségek
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú
halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett
ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a
kötelezettségek
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

2018
év
0
0

Kötelezettség összege
2019
2020
év
év
0
0
0
0

össz
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

23/2017.(II.9.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a szociális
étkeztetés önköltségét és intézményei térítési díjait és úgy határozott, hogy a
a helyi szociális rendeletben 2015. március 1-jétől megállapított intézményi
térítési díjakat változatlan formában tovább alkalmazza.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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

1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szatmári Kornélia polgármester:
Kéri, hogy szavazzanak a szociális rendelet elfogadásáról a temetési segély összegének 12 e Ft-ról
20 e Ft-ra történő emelésével kapcsolatban.
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

2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
m ó d o s í t á s á r ó l.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szatmári Kornélia polgármester:
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
jegyző

Szatmári Kornélia
polgármester

Fehér József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mater Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

