Szám: At/345-10/2020.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27. napján 18 órakor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27. napján 18
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme.
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major
Zsolt képviselő, Németh József képviselő és Szalai Péter képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Kardos Anett jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg senki.
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind az 5 képviselő-testületi tag jelen van.
Napirend:
Előadó:

Tárgy:
1./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet módosítása

Fodor Béla
polgármester

2./ Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására

Fodor Béla
polgármester

3./ Védőnői és iskola egészségügyi szolgálat 2020. I. félévi működési
költségeinek alakulásáról szóló tájékoztató

Fodor Béla
polgármester

4./ Vegyes ügyek

Fodor Béla
polgármester

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő
határozatát:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben
szereplő napirendi pontok tárgyalását.
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Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 41,
42, 43, 44, 45 és 46/2020.(VII.02.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 13 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
szóló rendelet módosítása
Fodor Béla polgármester
Előadó:
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ véleményét, a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az előző
testületi ülésen már módosításra került a rendelet, de elmaradt az ÁEEK véleményének előzetes
kikérése. A vélemény megérkezett, a fogorvosi körzethatárok tervezett módosításával kapcsolatban
a Központnak nincs észrevétele, mivel a módosítás az érintett önkormányzatok és orvosok
egyetértésével valósul meg. A jóváhagyó véleményt követően – ugyanolyan tartalommal – újra
módosítani kell a rendeletet. Javasolja, hogy a rendeletet fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
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8/2020.(VIII.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a belügyminiszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - Pályázati kiírását és a maximálisan igényelhető tűzifa
mennyiséget és az ehhez kapcsolódó önerőt tartalmazó Adatlapot, melyek másolatát a képviselőtestület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az előző években is benyújtásra került a pályázat, javasolja, hogy idén is nyújtsa be a pályázatot a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
47/2020.(VIII.27.)Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter – az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”,
54 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja
igényét.
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 68.580,-Ft önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Védőnői és iskola egészségügyi szolgálat 2020. I. félévi működési költségeinek alakulásáról szóló tájékoztató
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Nagytevel Község
Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat polgármestere a nagyteveli egészségügyi körzet
védőnői- és iskola-egészségügyi szolgálata 2020. I. félévi költségeinek alakulásáról szóló
Tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a tájékoztató szerint 23.002,-Ft-ot kell fizetni Adásztevel
Község Önkormányzatának, amit át is utaltak. A tanácsadóban még pár apróság hiányzik, de azok
is beszerzés alatt állnak. Elmondja, hogy az ugodi körzetben is betöltésre került a védőnői állás,
így a nagyteveli körzet védőnőjének már nem kell a helyettesítésről gondoskodnia. Javasolja, hogy
a Tájékoztatót vegye tudomásul a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Németh József képviselő egyetért a tájékoztató tudomásul vételével.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
48/2020.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagytevel Község
Önkormányzata (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a védőnői és iskola-egészségügyi
szolgálat 2020. I. félévi költségeinek alakulásáról szóló, 2020. július 16. napján kelt
Tájékoztatóját tudomásul veszi.
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. szeptember 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Adászteveli Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 2020/2021.
nevelési év nyitva tartási és indítható óvodai csoportok számára vonatkozó kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy jövő
kedden indul a következő nevelési év. Jelenleg 27 gyermek van beíratva, de még változhat a létszám. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelemnek megfelelően, hozzák meg a határozatukat.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
49/2020.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott jogkörében eljárva, az Adászteveli Óvoda intézményének nyitva tartási idejét és a
2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint
határozza meg:
Heti nyitva tartás:
Éves nyitva tartás:
Hétfő:
7.00 - 16.00
2020.09.01. – 2021.07.30.
Kedd:
7.00 - 16.00
2021.08.16. – 2021.08.31.
Szerda:
7.00 - 16.00
Csütörtök: 7.00 - 16.00
Péntek:
7.00 - 16.00
Az indítható óvodai csoportok száma: egy, osztatlan életkorú gyermekcsoport.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
b) Előzetes megállapodás – szélessávú internet szolgáltatás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az érintett önkormányzatok, a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás, a VértesNet Kft. és az Iplus Magyarország
Kft. között létrejött, a szélessávú internet szolgáltatás üzemeltetésének feltételeiről szóló Előzetes
megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a képviselő-testület felhatalmazása alapján képviselte az
önkormányzat álláspontját a társulási ülésen, s ez került a megállapodásba. Ennek megfelelően, az
optikai kábelt térítésmentesen használhatja a szolgáltató. 2020. szeptember 1-től szeretnék
újraindítani a rendszert. Javasolja, hogy az Előzetes megállapodást hagyja jóvá a képviselőtestület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh József képviselő támogatja a megállapodás jóváhagyását.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
50/2020.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szélessávú internet
szolgáltatás üzemeltetésének feltételeiről szóló, a Vörös Tibor elnök által képviselt
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (8564 Ugod, Kossuth u. 32.)

7

és a Huber Tamás műszaki vezető által képviselt VértesNet Kft. (2800 Tatabánya,
Előd Vezér u. 14.), a Csalló Roland ügyvezető által képviselt Iplus Magyarország
Kft. (9542 Boba, Berzsenyi u. 9.), a Fodor Béla polgármester által képviselt
Adásztevel Község Önkormányzata (8561 Adásztevel, Árpád u. 64.), az Orbán
Sándor polgármester által képviselt Nagytevel Község Önkormányzata (8562
Nagytevel, Kossuth u. 56.) és a Farkas Árpád polgármester által képviselt
Homokbödöge Község Önkormányzata (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) között
megkötött Előzetes megállapodást jóváhagyja.
Az Előzetes megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2020. szeptember 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
c) Pályázat – A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása”
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a felső faluvégén lévő „Cigánygödört”
szeretnék záporvíz-tározóvá alakítani, ahová a Petőfi utca végéről és a Kossuth utcáról lehetne a
vizet levezetni. Rossz idő, hirtelen nagy mennyiségű esőzés esetén el tudna folyni a víz a tározóba.
Sajnos már volt arra példa, hogy a Petőfi utca végét elöntötte és a játszótér is víz alatt állt. Gábor
Áron utca is két vízfolyás között áll, így azt is lehetne tehermentesíteni. Ezt a pályázatot elsősorban
a földterület, ingatlan vásárlásra lehetne fordítani. De van olyan lehetőség is, ami a már meglevő
terület/ingatlan bővítésére, átépítésére vonatkozik. Maximális pályázati támogatás 5.000.000,-Ft.
Első körben az ingatlan megvásárlására kellene koncentrálni. Utána, ha nyernek, lehet a további
lehetőségeken gondolkodni. Rendezési terv szerint a terület beépítetlen területnek számít. Pályázati
feltételek között szerepel, hogy a pályázat megvalósításával rendezettebb faluképet kapnak, illetve
közcélra használják. Pályázat benyújtási határideje szeptember 10-e. Az értékbecslő költsége
30.000,-Ft. Ezt követően részletesen ismerteti a Magyar Falu Program keretében, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása”
pályázati kiírását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Somogyi Lászlóné alpolgármester jó kezdeményezésnek tartja egy víztározót kialakítását, amely a
villámárvizet le tudná vezetni.
Szalai Péter képviselő kérdezi, hogy a tereprendezés is bekerül a pályázatba?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy csak az ingatlan értékbecslési költsége kerül be
a pályázatba.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester javasolja, hatalmazzák fel a polgármester urat, hogy a pályázat
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
51/2020.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miniszterelnökséget vezető
miniszter által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” című, MFP-EIM/2020 kiírási kódszámú alprogramra pályázatot nyújt be.
A Pályázat címe: Adászteveli elhagyott ingatlan megvásárlása.
A megvásárolni kívánt, adászteveli 257 hrsz-ú ingatlan adatai:
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület.
Területe: 9494 m2
Becsült értéke: 4.700.000,- Ft.
Az igényelt bruttó támogatás összege:
4.700.000,- Ft.
A pályázati saját forrás bruttó összege:
0,-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2020. szeptember 10.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
d) Hulladékgazdálkodási tájékoztató
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási Tájékoztatóját, melynek
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy
most a szelektív hulladékgyűjtőket rendesen ürítik. 2019-ben ígérték, hogy bevezetik a házaktól
szelektív szállítást, amit 10 településen el is indult. 2021-től még 23 település csatlakozik ehhez a
hulladékgyűjtési módhoz. A győri hulladékgyűjtőhöz összesen 102 település tartozik. Reméli,
hogy hamarosan Adásztevel is csatlakozhat. Javasolja, hogy a Tájékoztatót vegye tudomásul a
képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Szalai Péter képviselő egyetért a tájékoztató tudomásul vételével.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
52/2020.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9024 Győr, Kálvária u. 4-10.) 2020.
július 21. napján kelt hulladékgazdálkodási Tájékoztatóját tudomásul veszi.
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2020. szeptember 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
e) Fogorvos kérelme
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Dr. Bíró Györgyi fogszakorvos
kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Elmondja, hogy Döbrönte doktor úr májusban megkereste, hogy nyugdíjba vonul, így felmondja a
szerződést, de a 6 hónap felmondási idő alatt helyettesítéssel oldotta volna meg az ellátást. Az önkormányzat megkereste dr. Bíró Györgyi fogorvost, hogy a falu fogorvosi ellátását vele szeretnék
elláttatni. A doktornő akkor azt mondta, hogy a finanszírozási szerződés megkötéséig a falu lakosságát ingyen vállalja. Elmondása szerint sok az adászteveli beteg, több mint a másik településekről
összesen, és sajnos 1 hónap alatt jelentősen megnövekedett a többletkiadása. Ezért az önkormányzattól hozzájárulást kér, ami fedezné a többletkiadásokat. Júliustól kéri, amíg a finanszírozás meg
nem érkezik. Az önkormányzat részéről készültek az ilyen jellegű kiadásra, mert a doktor úrnak is
fizettek. Papírok elkészültek, de még a finanszírozás nem érkezett meg a doktornőhöz. Javasolja,
hogy 3 hónap költségét vállalják be, és reméli, ez idő alatt elintéződik a dolog. Más orvosokkal ellentétben, a veszélyhelyzet alatt is dolgozott a doktornő.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
53/2020.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Bíró Györgyi
fogszakorvos által képviselt Dr. Bíró és Társa Bt. (6000 Kecskemét, Hanusz u. 2/F.,
adószám: 20505150-1-03) részére, az Adásztevel község 2020. július, augusztus és
szeptember havi fogászati ellátásáért összesen 300.000,-Ft támogatást állapít meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2020. szeptember 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
f) Polgármesteri tájékoztató
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szociális rendeletükben szerepel a
tanévkezdési támogatás. Utánaszámoltak a pénzügyes kollégával, hogy eddig mennyit költöttek és
mennyi van még a szociális keretükből. Megnézték, hogy tavaly mennyi gyermek részesült ebben a
támogatásban. Hozzáteszi, hogy még pluszban terveztek a szociális kerethez 1 millió Ft-ot, a járványügyi helyzet miatt nehéz helyzetbe kerülő családok támogatására.
Sajnálattal közli, hogy a Magyar Falu Program keretein belül, eszközbeszerzésre beadott pályázatuk
tartaléklistára került.
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Ezt követően részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség köszönő levelét és tájékoztatását, melynek
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
A koronavírus járvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy a falunapot még sikeresen meg tudták szervezni. A búcsút, a sváb szüreti felvonulást és az Idősek napját még nem tudja, meg lehet-e rendezni,
mennyire fog elterjedni a vírus. Ha nem lesz vírushelyzet, megrendezik, de ha kell, előtte pár nappal
is le lehet fújni a rendezvényeket. Nem szeretné, hogy a faluban elterjedne a vírus. A hivatal zárva
van, az ablakon keresztül, illetve telefonon és elektronikusan folyik az ügyintézés.
Az Óvodában is felkészültek a következő nevelési évre. A gyermekek átadása és átvétele az ajtóban
történik. Az óvónőkkel egyeztetett, hogy a beszoktatási időszakban - megfelelő fertőtlenítés után egy szülő tartózkodhat az oviban, akinek maszkot kell hordani.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 8 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

