Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-13/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. november 30án a képviselő-testület 16 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és
Bári Zoltán települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Bári Zoltán települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirend tárgyalására tett javaslatot:
 A hótolási munkálatok elvégzéséről a 2011-2012-es téli időszakban,
melyet 11. napirendként javasol felvenni.
Ezenkívül javaslatot tesz még arra, hogy a képviselő-testület a nyilvános ülést követően tartson
zárt ülést a meghívóban közölt napirend megtárgyalására.
A képviselő-testület a javasolt pótnapirendet, az ülés javasolt napirendjét, valamint a zárt ülés
tartását egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti a képviselő-testületi ülés elfogadott napirendjét.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
c) Beszámoló a szociálpolitikai bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Napirend:
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Az önkormányzat 2012. évre szóló belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
rendeletének módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

14/2011.(V.26.)

önkormányzati

4. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 13/2011.(V.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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6. A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Rábapatona Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
8. A rábapatonai Petőfi Sándor ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
9. A Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Társulás önrész-különbözetének kérdése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. A hótolási munkálatok elvégzéséről a 2011-2011-es téli időszakban
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez az írásos
előterjesztést a pótnapirend kivételével e-mailen megkapták a meghívó kiküldésével egyidőben.
A pótnapirend írásos előterjesztése az ülés kezdete előtt került kiosztásra.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló
intézéséről

a

Szociálpolitikai

Bizottság

hatáskörébe

utalt

feladatok

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: Tájékoztatást ad arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottság megtárgyalta. A Kormány jövő évi változásokra irányuló politikája nem ismert –
gondolva az oktatási, valamint az önkormányzati törvényre – ezért a koncepció összeállítása a
jelenlegi ismeretek alapján történt. A bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 90/2011.(XI.30.) határozata az önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
megismerte az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját
és azt határozatával elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Jutasi Kálmán polgármester

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2012. évre szóló belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 91/2011.(XI.30.) határozata az önkormányzat
2012. évi belső ellenőrzési tervéről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 2012.
évre szóló belső ellenőrzési témakört a következőben határozza meg.
Petőfi Sándor ÁMK működésének felülvizsgálata
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 1 példányát küldje meg a belső
ellenőr részére.
Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2011. december 15.
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3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó:

szóló

14/2011.(V.26.)

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 21/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete a
gyermekvédelem
helyi
szabályozásáról
szóló
14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
13/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 22/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete a
szociális
igazgatás
és
szociális
ellátások
helyi
szabályozásáról szóló 13/2011.(V.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Beszámolóját 4 fő téma köré csoportosította, a
 Hulladék elhelyezés,
 az Ökoiskola,
 a Virágért parlagfüvet,
 közterületek parkosítása.
Kéri tájékoztatója elfogadását.
Mohos Péter települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A Pénzügyiés Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, az elfogadásra javasolja. Felmerült a
bizottsági ülésen, hogy a lomtalanítást szerencsés volna újra visszaállítani, ugyanis a gépjárművel
nem rendelkező lakosságnak ez hiányzik, mert gondot jelent a lomok hulladékudvarba történő
szállítása.
Bán Ferenc települési-képviselő: A hulladékudvar kialakítása nagyon jó dolog volt, a
lakosság a felesleges hulladékot oda tudja vinni. Tapasztalata szerint a rábapatonai lakosság
igénybe is veszi, él a lehetőséggel. Reméli, ezáltal megszűnik az illegális szemétlerakás. A
tájékoztatóban nagyon jó, hasznos dolognak tartja a fiatalok tudatos, környezetvédelmi
magatartásra való nevelése.
Bári Zoltán alpolgármester: Örül neki, hogy Rábapatonán megvalósult a hulladékudvar. Ez
egy lehetőség a lakosság számára. Sajnálattal tapasztalta azonban, hogy még emellett is van
illegális szemétlerakás. A 85-ös főút „szemétlerakó” helyéhez lassan odaért az útépítés, bízik
benne, hogy ezáltal véglegesen megszűnik a szemétlerakás.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 92/2011.(XI.30.) határozata a település
környezetvédelmi állapotáról szól tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek
a
település
környezetvédeleméről
szóló
tájékoztatását jóváhagyólag elfogadja.
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a napirendet megvitatta, elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
93/2011.(XI.30.)
határozata
a
civil
szervezetek
és
az
önkormányzat
kapcsolatának
értékeléséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a civil szervezetek és az önkormányzat közötti
kapcsolatáról szóló tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratának módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy az alapító okirat módosítására az
Államkincstár észrevételei miatt került sor.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 94/2011.(XI.30.) határozata a Rábapatona
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés
mellékletét
képező
Rábapatona
Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot 2011. december 1. napi hatállyal jóváhagyja.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a módosított Alapító okirat
törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetéséről.
Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
2011. december 10.
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8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rábapatonai Petőfi Sándor ÁMK Alapító Okiratának módosításáról

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: Az ÁMK Alapító Okiratának módosítására szintén az
Államkincstár észrevételezése miatt került sor.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 95/2011.(XI.30.) határozata a rábapatonai
Petőfi Sándor ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező Petőfi Sándor Általános Művelődési
Központ Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító
Okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot 2011. december 1. napi hatállyal jóváhagyja.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezettetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
2011. december 10.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás önrész-különbözetének
kérdése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta. A 15,6 millió
forintos önrész az önkormányzat részére hasznot nem hoz, így az csak teher a számunkra, emiatt
javasolják elfogadásra a határozati javaslatot.
Bári Zoltán alpolgármester: Szavazat szempontjából ez az önrész semmit nem jelent.
Bán Ferenc települési-képviselő: Véleménye szerint az önkormányzat erre nincs szüksége, a
javaslatot elfogadja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
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A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
96/2011.(XI.30.)
határozata
a
Győr
Nagytérség
Hulladékgazdálkodási
Társulás
önrészkülönbözetéről
1. Rábapatona Község Önkormányzata elhatározza, hogy a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratában
foglalt 13.334.269,- Ft-s összegen felüli, 15.643.424,- Ft-s, ún.
Alapító Okiraton felüli önrészt engedi átvenni illetve az
önrész
megfizetését
Győr
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata részére átengedi, az ahhoz tartozó támogatási
részaránnyal együtt.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyban a szükséges egyeztetéseket
folytassa le Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a GYŐRSZOL Zrt-vel, illetve az ügyre egyébként hatáskörrel rendelkező
egyéb szervekkel és szervezetekkel.
3. Felkéri továbbá, hogy a tárgyban kötendő szerződés előkészítésében
vegyen részt, a jegyzőt pedig felkéri, hogy a szerződés tervezetének
szövegezésében működjön közre.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária Jegyző
folyamatos, illetve 2012. március 31.

10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 97/2011.(XI.30.) határozata a Győri Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodása
módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte
és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása módosítási javaslatait, az alábbiak szerint:
a) A megállapodás II. fejezete az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
„A feladatkörök bővítésében és az ahhoz kapcsolódó, jelen
megállapodást érintő változások átvezetésében a Tagok a jóhiszemű
joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek egymással és
a Társulással együttműködni, kötelesek jognyilatkozataikat
határidőben megtenni. A Társulási Megállapodás tevékenységi
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köröket is érintő megváltoztatására vonatkozó jognyilatkozatok
késedelmes megtételének, vagy elmulasztásának következményeit a
„Társulás Gazdálkodása” c. fejezet tartalmazza.”
b) A megállapodás VI. fejezete az alábbi 6.6 – 6.9 pontokkal
egészül ki:
6.6 „A Társulás az általa felvállalt feladatok után állami támogatást
igényelhet. A támogatások igénylésének egyik feltétele, hogy a
feladat ellátás és annak módja, szerepeljen a Társulási
megállapodásban.
A megállapodás módosítása akkor lép hatályba, ha azt minden tag
önkormányzat képviselő testülete alakszerű határozat formájában
elfogadta. Ezért szükséges, hogy Társulási megállapodás
módosítását kezdeményező tanácsülést követő képviselő testületi
üléseken a Társulási megállapodás módosítása szerepeljen a
megtárgyalandó napirendek között, és a tárgyban megszületett
döntés a Tanácsülést követő 45 napon belül jegyzőkönyvi kivonat
formájában beérkezzen a szakmai munkaszervezethez.
6.7 Amennyiben a jegyzőkönyvi kivonat nem érkezik meg a fent
nevezett határidőn belül a munkaszervezethez, úgy a
munkaszervezet vezetője köteles a mulasztó önkormányzatot
írásban felszólítani, hogy az alakszerű határozat kivonatát a
felszólítás kézhezvételétől számított további 8 napon belül küldjék
meg a munkaszervezet részére. Amennyiben az önkormányzat ezen
póthatáridőt is elmulasztja, a mulasztást elkövető önkormányzat/ok
kötelesek 100.000 Ft összegű kötbér megfizetésére, mely a
munkaszervezet vezetőjének felszólításának kézhezvételét követő 9.
napon esedékes. Amennyiben a jegyzőkönyvi kivonat benyújtásával
az önkormányzat 23 (8+15) napot meghaladó késedelembe esik, a
kötbér összege minden további megkezdett 15 naponként további
100.000 – 100.000 Ft-tal növekszik. A kötbér maximális összege
5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint.
6.8 A tagok kifejezetten feljogosítják a Társulást, hogy a 6.6 és 6.7
pontban szabályozott kötbér vonatkozásában minden további
jognyilatkozat megtétele nélkül alkalmazásra kerüljenek a 6.2.4.96.2.4.11 pontokban foglalt jogkövetkezmények, különös tekintettel
az inkasszó alkalmazására.
6.9
A fent leírt mulasztásból eredően befolyt összeget a Társulás
elkülönítetten könyveli és a felhasználásáról a Társulási tanács
határozata alapján a következő évi költségvetésében dönt.”
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat
kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Szakmai Munkaszervezete részére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
Azonnal
11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A hótolási munkálatok elvégzéséről a 2011-2012-es téli időszakban

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a hótolási díj
emelését a gázolaj ár emelkedése indokolja. A bizottság javasolja elfogadásra.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 98/2011.(XI.30.) határozata a 2011-2012-es
téli hótolási munkálatokról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 2011/2012. téli (2011. december 01. napjától
2012. március 15. napjáig terjedő) időszakra hóeltakarítási
munkálatokra vonatkozó megállapodást köt az AP-FI TRANS
Teherfurvarozási és Szolgáltató Kft-vel (székhely: Rábapatona,
Arany J. u. 49.), képviseli: Bálint József Rábapatona, Arany János u.
49. szám alatti lakos, azzal, hogy a vállalkozói díj mértéke
o Készenléti díj:
1.000,- Ft/nap
o Hótolási díj:
7.000,- Ft/óra + Áfa
összegre módosul.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat
1. pontjában megjelölt szerződés megkötésére, az ehelyütt
részletezettek szerint.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2011. december 1.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselőtársait pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák.
A képviselő-testület ülését 16 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Bári Zoltán
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

