JEGYZŐKÖNYV
Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én, 17 órakor
kezdődő rendkívüli üléséről
Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Bakai Károly polgármester
Jakabné Horváth Márta képviselő Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester
Nyárádi István képviselő
Kovács Ottó képviselő
Mészáros Béla képviselő
Krausz László képviselő
Tóth Zoltán aljegyző
Markó Ferenc külsős bizottsági tag
Bakai Károly polgármester:
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket.. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Krausz László képviselőt és Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármestert
javasolja.
A testület határozat hozatal nélkül a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 6
igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja.
1. Napirend előtti beterjesztés :Képviselők Tiszteletdíja
Előadó: Bakai Károly polgármester
(előterjesztés írásban mellékelve)
Bakai Károly polgármester:
Ismerteti illetve, hogy az előző napon a képviselő testület indítványozta a képviselői
tiszteletdij megállapítását.
Elmondja az írásban foglalt képviselői előterjesztést a tiszteletdíj vonatkozásában, majd
soron kívül javasolja, hogy a tiszteletdíj megtárgyalására és szavazásra a következő képviselő
–testületi ülésen 2015. február 25-én kerüljön sor, miután jól átgondolták a tiszteletdíj
folyósítását.
Nyárádi István: Költségvetésbe ezt nem kell beletenni?
Bakai Károly: Van 12millió Ft tartalékban az bőven fedezi mivel ez 10 millió forintot fog ez
meghaladni.
Nyárádi István: Csak a tartalékból lehet átcsoportosítani?
Bakai Károly: Van tartalékunk, abból tudjuk fedezni.
Szavazásra bocsájtja a javaslatot, a tiszteletdíj megtárgyalásának 2015. február 25-i időpontra
történő halasztását.
A képviselő testület 4 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1

13/2015. (II.10.) határozat
Tárgy: Képviselők tiszteletdíja
Határozat

Foktő Község Önkormányzatának Képviselő –testülete dönt a képviselői tiszteletdíj
tárgyalásának 2015. február 25 – re történő elnapolásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.február 25.
Értesülnek:

a polgármester
határozat nyilvántartás
___________________________________________________________________________
Bakai Károly polgármester:
Ismerteti a teljes napirendet:
Napirend:
1. Foktő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadás
2. Talajterhelési rendelet módosítása
3. Turbo Truck Kft.vételi ajánlata
4. Inter-Invest Kft telekvásárlási ügy
5. Rendezési terv módosítására megbízás
6. Egyéb ügyek
Bakai Károly polgármester:
Egyéb felvetés, napirendi javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadja.
___________________________________________________________________________
1.)napirendi : Foktő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadás
Bakai Károly : Tegnap a bizottsági ülésen részletesen végig mentünk és kitárgyaltuk a
költségvetés számadatait. Még a hivatal költségvetési részét is kitárgyaltuk Tudomásul kell
venni, hogy van egy hivatal és van egy önkormányzat. A testületi tagok dolga az
önkormányzatiság vitele. Tehát, hogy a hivatalnál hányan dolgoznak, kik dolgoznak, a jegyző
hatáskörébe tartozik. A testületnek az a dolga, hogy megszavazza a hivatal költségvetését.
A bizottsági elnöknek átadjuk a szót.
Krausz László: a Bizottság 2015. február 9-én megtárgyalta a napirendi pontokat, köztük a
költségvetést is a hivatal átdolgozta a módosításokat. Valakinek ezzel kapcsolatosan van-e
valami kérdése?
Jakabné Horváth Márta: Két perc alatt nem tudjuk átnézni . Miért kell most elfogadni?
Tóth Zoltán jegyző: Nem kell elfogadni. A törvényben előírt 45 napos határidőnek eleget
tettünk, a testület dönthet ugy is, hogy ezt a költségvetést most nem fogadja el. A tegnapi
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napon a bizottsági ülésen voltak észrevételek, amiket egy nap alatt átdolgoztunk. Ezeket az
észrevételeket mikor dolgoztuk volna át?
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak szerint a
költségvetés átdolgozása, kijavítása megtörtént. (egyeztetik részletesen az átdolgozott rovatok
adatait).
Jakabné Horváth Márta: Marton Tibor főépítész ki Ő és miért fizetünk havi 80 ezer forintot
neki?
Bakai Károly: 2014 novemberi testületi ülésen szavaztátok meg ezt a havi összeget 2015.
december 31-ig Marton Tibor főépítészt javasolta a jegyző úr megbízni a kerékpárút tervezői
munkálatainak elvégzésére. Ha korábban befejeződik a munkálat, akkor természetesen nem
fizetünk tovább.
Tóth Zoltán: Koordinálja a rendezési terv elkészítését, szakhatóságok megkeresése. 26 vagy
28 szakhatósági véleményt kell beszerezni.
Nyárádi István:7§. 3. bek.
a költségvetési évben 1millió Ft értékhatárig szól az
átcsoportosítás polgármester hatáskörben?
Krausz László: Egy költségvetés mindig hogy az adott egy évre szól.
Tóth Zoltán: Beírhatjuk, természetesen az adott költségvetési évre vonatkozik.
Bakai Károly: 8-sz-ú melléklet már elfogadtuk kijavítva, pontosítva.
Nyárádi István: Ha elfogadjuk a költségvetést, , akkor lehet módosítani, ha a tiszteletdíjat
majd megszavazzuk? Írásos indítványra?
Tóth Zoltán: A költségvetés bármikor módosítható. Testületi tagok is kezdeményezhetik. Van
erre pénzmaradvány, tehát van fedezete a tiszteletdíjnak.
Bakai Károly: Van-e még kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?
Nyárádi István: Miért emelkedett a dologi kiadás majdnem 6 millió Ft-tal?
Bakosné Sárosdi Erzsébet: A készletbeszerzés emelkedett, a posta költség emelkedett,
járdaépítés anyagának emelkedése , parkosítás tervezési díja, stb.(felsorolja a dologi kiadások
emelkedését, okait és összegeit. )
Tóth Zoltán: A polgármester és a én felelőségem az, hogy az itt lefektetett költségvetési
számok ugy legyenek teljesítve, ahogy itt elfogadta a képviselőtestület.
Bakai Károly:Jelzem, hogy az uj közös önkormányzatok megalakulásával Kalocsának
osztották le azt a pénzösszeget ami Foktőnek járna, Bátyának ami Fajsznak járna. Látja
Kalocsa is ezt, de nincs jogszabály ami alapján ezt nekünk átadhatnák. Irtunk levelet az
államtitkár úrnak, hogy ezt korrigálják részünkre.
Tóth Zolán:Ez tegnap délután derült ki, mivel 2014. november 21-i állapot szerint kellett
utalni a pénzt, ez jogszabályi hiányosság.
Bakai Károly: További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a
rendelettel kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(II.11) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól.
……………………………………………………………………..
(a rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Bakai Károly: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg
„a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
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jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”
Fenti jogszabályi előírás alapján a Képviselő-testületnek javaslom a költségvetési rendlelet
megalkotásával egyidejűleg az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Kérem a Képviselő-testületet, hogy tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének azzal, hogy
határozatban állapítja meg a társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.
A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2015. (II.10.) határozat
Tárgy: Foktő Község Önkormányzata adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségének elfogadása.
Határozat
1.) Foktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §ban meghatározott saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő tárgyévi összes fizetési kötelezettségeinek a 2015. költségvetési évet
követő 3 év várható összegét az alábbiakban állapítja meg.

Foktő Község Önkormányzata adósságot
keletkeztető
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
2015.évben

Sorszám

Megnevezés

2015

2016

2017

2018

0

0

0

140350

140500

3200

3200

14050
0
3200

14050
0
3200

0

0

0

0

50

1050

1050

1050

1 Illetékek
2 Helyi adók
3 Gépjármű adó
4 Kamatbevételek
5 Bírságok

4

6 Osztalék bevétel

0

0

0

0

7 Vagyon bérbeadásbó,
üzemeltetésből származó bevétel

0

0

0

0

143600

144750

8 Viziközmű társulattól átvett, még
meg nem fizetett érdekeltségi
hozzájárulás beszedéséből
származó bevétel

0

0

14475
0
0

14475
0
0

Hitelképesség vizsgálatához figyelembe vehető
bevétel összesen

143600

144750

14475
0

14475
0

9 Támogatási kölcsön törlesztése
Áht.-n belülre
10 Hosszú lejáratú hitelek
visszafizetése
11 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Kötvénykibocsájtásból származó
fizetési kötelezettség

0

0

0

0

13 Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

14 Lizingdíj

0

0

0

0

15 Garancia, kezességvállalás

0

0

0

0

16 Váltótartozás

0

0

0

0

17 Szállítókkal szembeni tartozás

0

0

0

0

18 Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás
71800
felső határa:
((Saját bevétel - Rövid lejáratú kötelezettségek) x 0,5)

72375

72375

72375

Saját
bevételek

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Értesülnek: a polgármester
gazdálkodás
határozat nyilvántartás
___________________________________________________________________________
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2. Napirend: Talajterhelési Rendelet elfogadása
Bakai Károly: Foktő Község Önkormányzata a 16/2044(XII.16) számú rendelettel megalkotta
a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokat. E rendelet módosítva lett 2014-ben mert
szükség volt a felsőbb rendű jogszabályok változása miatt bizonyos mentességi feltételeket
megállapítani mivel ezek nélkül azoknak akik még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra,
jelentős terhet jelentett volna a talajterhelési díj megfizetése. A mentességeket a rendelet
szerint a 2012-2014. évekre lehetett igénybe venni. A mostani előterjesztésem a mentességek
igénybevételének időbeli hatályát hosszabbítaná meg 2015. április 30. napjáig. Ezt követően a
mentességek megszűnnének. Mint mondtam korábban ez kb. 20 személyt érint. Írásban
átvetetjük mindenkivel a felszólító levelet, hogy április 30-ig hosszabbítottuk meg a határidőt.
Azt követően a magasabb összeg megfizetésére lesznek kötelezettek. Van akinek csak kerti
csapja van, azt leellenőrizzük.
Nyárádi István : Van valami nyilvántartás a tarozók névsoráról?Akinek adótartozása van az
ne kapjon se ajándékot, sem segélyt.
Bakai Károly: Krauszné adós kolléga nő megtudja mondani. Április 1-től feltesszük a
honlapra az adósok névsorát. Magánszemély 50001Ft-tol, vállalkozás pedig 100.001Ft-tól
kerül rá fel. Ha kifizeti akkor lekerül róla. Kb. 50 embert érint összesen.
Krausz László:A bizottság megtárgyalta és javasolja az írásbeli előterjesztésben foglaltak
szerint a 16/2014. (XII.16.) talajterhelési rendelet módosítását, - a kedvezményes határidő
2015. április 30-ig történő meghosszabbítását.
Bakai Károly: További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a
rendelettel kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3 /2015. (II.12) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 16/2004. (XII.16) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(a rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

2. Napirend: TURBO-TRACK Kft telekvásárlási ügye
Bakai Károly:Foktő Község Önkormányzata 2005. július 4. napján adásvételi szerződést
kötött az INTER-Invest Kft-vel az adásvételi szerződést felbontó okiratban szereplő
ingatlanokra. Az okirat szerint a felek a korábban megkötött szerződést felbontják és
rendelkeznek arról hogy az abban szereplő ingatlanok helyett a foktői 1002 hrsz alatt található
4150m2 nagyságú ingatlan kerül a Kft tulajdonába.
A tulajdonunkba visszakapott ingatlanok közül a 1015/6 és a 1015/7 hrsz-ú – ra a
dunaszentbenedeki Turbo-Truck Kereskedelmi és Szolgáltató Kft vételi ajánlatot tett. A két
ingatlanért összesen br. 1.981.500Ft-ot fizetne a Kft.
Javaslom hogy a Turbo-Truck Kft ajánlatát szíveskedjenek elfogadni, valamint a
szíveskedjenek hozzájárulásukat adni ahhoz hogy az Inter-Invest Kft vel az adásvételi
szerződést felbontsuk és új adásvételi szerződés megkössük.
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Bakai Károly: Telekvásárlással kapcsolatosan az írásbeli előterjesztéshez van-e valakinek
javaslata?
Krausz László: A Bizottság az írásbeli előterjesztést megtárgyalta, és javasolja az TURBOTRACK Kft részére az 3.500.000Ft értékben a 1015/6 és a 1015/7 hrsz-u telek eladását .
Bakai Károly: További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a az
irásbeli előterjesztéssel kapcsolatban.
A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
15/2015. (II.10.) határozat
Tárgy: Turbo-Truck Kft telekvásárlási ügye
Határozat
Foktő Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy, a foktői 1015/6 és
1015/7 hrsz alatt felvett épület, udvar 4150 m2 területű ingatlan egészét értékesíti a TurboTruck Kft (6333 Dunaszentbenedek, Külterület 054/4) részére br. 3.500.-000- Ft értékben
egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Bakai Károly polgármester
Értesülnek: Turbo-Truck Kft.
gazdálkodási előadó
határozat nyilvántartás.

4.Napirend
Bakai Károly: Következő napirendi ponttal kapcsolatosan: INTER INVEST Kft –vel történő
szerződés bontással, ill. telekvásárlással kapcsolatosan az írásbeli előterjesztéshez van-e
valakinek javaslata?
Krausz László: A Bizottság az írásbeli előterjesztést megtárgyalta, és javasolja az INTER –
INVEST részére az 5.000.000Ft értékben egy telek megvásárlását és a többi telekről az
elővásárlási jog törlését.
Bakai Károly: További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását
irásbeli előterjesztéssel kapcsolatban.

az

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
16/2015. (II.10.) határozat
Tárgy: INTER-INVEST Kft, - telekvásárlása adás-vételi szerződésének felbontása
Határozat
Foktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inter-Invest Kft-vel 2005. július
4-én megkötött adásvételi szerződés felbontásához hozzájárul, egyúttal dönt arról hogy a
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foktői belterület 1002 hrsz-ú ingatlant br. 5.000.000.- értékben értékesíti a mellékelt
szerződésben foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Bakai Károly polgármester
Értesülnek: Inter-Invest Kft
polgármester
gazdálkodási előadó
határozat nyilvántartás

5.Napirendi : Rendezés terv módosítására megbízás
Bakai Károly:
A Foktő-Kalocsa között megépülő kerékpárút, valamint a Glencore telephelyéhez vezető út
melletti tervezett kerékpárút megvalósíthatóságát biztosító szabályzás megtervezésével
kapcsolatosan kezdeményeztük az önkormányzat rendezési tervének módosítását. A
tervmódosítást a VÁTI Kft (Budapest, József krt 29.) végezné el br. 1.460.500.- Ft áron
melyhez kérem a Tisztelt képviselő-testület döntését ez az összeg emelkedhet még br.
825.500.- Ft-tal abban az esetben ha a környezetvédelmi hatóság környezeti értékelés
elkészítését rendeli el.
Ezen kívűl szükség van még egy másik határozat meghozatalára is melyben elfogadjuk a
314/2012.(XI.8) Korm rendelet 29.§-a szerint kapott felhatalmazás alapján Foktő Község
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.
A kiadott irásbeli előterjesztéssel a rendezési terv módosításával kapcsolatosan van-e
valakinek észrevétele?
Krausz László : A bizottság megtárgyalta mindhárom határozat tervezetet és támogatja annak
megszavazását.
Mivel több hozzászólás, javaslat nincs, a képviselő-testület 7 igen szavazattal azt alábbi
határozatot hozza:
17/2015. (II.10.) határozat
Tárgy:VÁTI KFT –vel szerződés kötés
Határozat
Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 5106 j ök. út mentén
a Kalocsa-Foktő közötti megtervezett valamint az 5106 j. ök út mentén Foktő – és az
iparterület (Glencore) között tervezendő kerékpárút megvalósuljon. Ennek érdekében a
településrendezési eszközök módosuljanak. Felhatalmazza a Polgármestert a rendezési terv
módosításnak tervezőjével (VÁTI Kft, Budapest József krt 29) a tervezési szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
8

Felelős. Bakai Károly polgármester
Értesülnek: VÁTI KFT Budapest
polgármester
határozat nyilvántartás
18/2015. (II.10.) határozat
Tárgy:Rendezési terv módosítása (VÁTI KFT-vel)
Határozat
Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról hogy a VÁTI Kft (Budapest
József krt 29) által elkészítendő rendezési terv módosításra br. 1.460.500.- Ft-ot valamint
további 825.500.- Ft-ot biztosít amennyiben szükségessé válik környezeti értékelés elkészítése
is.
Határidő: folyamatos
Felelő:. Bakai Károly polgármester
Értesülnek:

VÁTI KFT Budapest
polgármester
gazdálkodási előadó
határozat nyilvántartás

19/2015. (II.10.) határozat
Tárgy: Partnerségi egyeztetés
Határozat
Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm rendelet 29.§
szakaszában kapott felhatalmazás alapján elfogadja a jelen határozat mellékletét képező
szöveggel Foktő Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.
Határidő: folyamatos
Felelős. Bakai Károly polgármester
Értesülnek: polgármester
határozat nyilvántartás

6.Napirend :Egyéb ügyek:
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Bakai Károly: Aradi utca lakói fekvő rendőr elhelyezését kérték írásban, mivel túl gyorsan
közlekednek az utcában a járművek, ami nagyon veszélyes a keskeny útszakasz miatt.
Krausz László: A fekvő rendőr nem biztos, hogy a legjobb megoldás.
Bakai Károly: Halasszuk el a következő testületi ülésig, és majd utána reagáljunk a lakossági
beadványra.
Nyárádi István:Valami megoldást kell a forgalom lassítására, mert nem elég, h. a
forgalomlassító tábla kinn van.
Bakai Károly: Térjünk vissza erre a február 25.-i ülésen, és reagálunk a lakossági kérésre.
Huber Katalina Éva vételi ajánlata
Bakai Károly:Huber Katalin Éva ajánlatot tett a Fő utca végén levő gödör megvásárlására
(456/2 és a 457/2hrsz-u) 200.000Ft-ért. Én nem javaslom a terület eladását.
Krausz László: Ha betemetjük, akkor gyümölcsöt is telepíthetünk. A bizottság ezt a kérelmet
is megtárgyalta és nem kívánja értékesíteni a kért területet.
Bakai Károly:Ha több észrevétel nincs, kérem a képviselő –testület állásfoglalását.
Ezt követően 7 igen szavazattal a képviselő testület az alábbi határozatot hozta:
20/2015. (II.10.) határozat
Tárgy: Huber Katalin telekvásárlási ajánlata

Határozat
Foktő Község Önkormányzatának Képviselő - testülete ugy dönt, hogy Huber
Katalin vételi ajánlatát nem fogadja el, a megjelölt 456/2 és a 457/2hsz-u területet
nem kívánja értékesíteni.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
Értesülnek:

Huber Katalin Éva
polgármester
határozat nyilvántartás.

A Dunamenti Judó Klub támogatási kérelme
Bakai Károly: A bizottsági ülésen a bizottság ezt a kérelmet megtárgyalta, kérem az
állásfoglalást. A Sportcsarnokot ingyen használják, aminek 3000Ft alkalmanként a
fűtése, a tatamik használata szintén ingyenes. Ezzel támogatjuk az egyesületet.
Krausz László: A bizottság a Kis-Dunamenti Dzsudó Egyesület támogatási kérelmét
nem támogatja.
Bakai Károly:Ha több észrevétel nincs, kérem a képviselő –testület állásfoglalását.
Ezt követően 7 igen szavazattal a képviselő testület az alábbi határozatot hozta:
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21/2015. (II.10.) határozat
Tárgy: Kis -Dunamenti Judo Egyesület

Határozat

Foktő Község Önkormányzatának Képviselő –testülete ugy dönt, hogy a KisDunamenti Judo Egyesület 800.000Ft-os támogatási kérelmét nem támogatja.
Értesülnek: Kerny Zoltán
Bakai Károly polgármester
határozat nyilvántartás.
Bakai Károly polgármester:
Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést és az ülést 18 , óra 32 perckor
bezárja.

Kmft.
Bakai Károly
polgármester

Tóth Zoltán
aljegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Battáné Pálfi Erzsébet)
(alpolgármester)

Krausz László
(képviselő)
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