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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2012. 07. 03-án. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K.Nagy László képviselő 

   

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi 

tag közül 4 fő jelen van. 

 

Napirendi pontok:   
  

 

1. 2012. évi költségvetést érintő javaslatok megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Óvoda-bölcsőde bútoraira és konyhatechnológiára adott árajánlatok megtárgyalása, 

elbírálása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

 

 

 

1. napirend: 2012. évi költségvetést érintő javaslatok megtárgyalása 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a  rendkívüli képviselő-testületi ülésre azért van 

szükség, mert az óvoda-bölcsőde berendezésére kapott árajánlatokat  el kell bírálni, mert az új 

óvodában 2012. augusztus 15-én megkezdődik a munka.  

Egyidejűleg a képviselő-testületet tájékoztatni szeretné azokról a feladatokról, amelyek érintik a 

költségvetést úgy, hogy a feladatokat a tartalék terhére szükséges finanszírozni. Mindezek miatt 

feltétlen fontos a rendkívüli ülés. 

A nagy melegre való tekintettel emlékezteti a képviselő-testületet arról, hogy 2 évvel ezelőtt döntött 

a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal légkondicionálóval történő felszereléséről. Javasolja, 

hogy a képviselő-testület a határozatot erősítse meg, szükség esetén egészítse ki.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester egyetért a 2 évvel ezelőtti határozat végrehajtásával,  egyidejűleg 

kezdeményezi a kamerarendszer bővítését, korszerűsítését az iskolában, óvodában, orvosi 

rendelőben, Bő-Víz Kft. udvarán. Megítélése szerint bruttó 2,5 millió Ft fedezi a kiadásokat. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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107/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Köztéri kamerák fejlesztése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a településen lévő térfigyelő 

kamerarendszer továbbfejlesztésével, bővítésével az iskolában, óvoda-bölcsődében, orvosi 

rendelőben, Bő-Víz Kft. udvarán. 

Erre a célra bruttó 2,5 millió Ft-ot biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodások, szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Nagy László polgármester  ismerteti tételesen azokat a feladatokat, amelyek kiadással járnak és 

szükséges a képviselő-testület  döntése.  

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos tájékoztatja a képviselő-testületet a kiadások összegszerűségéről, 

kihangsúlyozza, hogy vannak olyan tételek, amelyek mellett nincs feltüntetve az összeg, ezt utólag 

pótolják az intézmények.  Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dendel Barnabás képviselő az előterjesztés minden pontjával egyetért, támogatja. Azonban van egy 

tétel, amit nem szavaz meg, mert nem ért egyet azzal, hogy az iskolaigazgatót béremeléssel akarja 

visszatartani az önkormányzat. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: 2012. évi költségvetést érintő javaslatok megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási 

előirányzatok módosításával egyetért az alábbi feladatok végrehajtása, kivitelezése után: 

- 1 fő általános iskolai közalkalmazott jubileumi jutalma br. 736.000,- Ft  

- általános iskola igazgatójának illetménykiegészítése br. 385.000 Ft/félév + saját 

személygépkocsi használatra átalánydíj nettó 300.000 Ft/félév 

- Általános iskolában dolgozók jogszabály szerinti besorolásának felülvizsgálata,- szakértői 

vélemény br. 410.000,- Ft 

- Általános Iskola kitűnő tanulók  jutalmazása   2 főx20.000 = 40.000,- Ft 

- Általános Iskolai tanulók (8. osztály) háztartási olajgyűjtés 1. helyezett jutalomkirándulásra 

50.000,- Ft + szállítási költség 20.000,- Ft 

- Általános iskolai tanulók jutalom nyári táboroztatása Balatonföldvárra 500.000,- Ft 

- Általános Iskola részére 3 db hegedű beszerzése: 220.000,- Ft 

- Általános Iskola Útravaló ösztöndíj pályázat 160.000,- Ft 

- 1 db Office program, eszköz nyilvántartó program fejlesztése a Polgármesteri Hivatalba: 

150.000,- Ft 

- Polgármesteri Hivatal 1 fő dolgozó felmentési időre járó bére és végkielégítése, és ennek 

járuléka:  br. 3.300.000,- Ft 

- Polgármesteri Hivatal irodáiban klíma kiépítése br. 4.096.000,- (kivitelező Szol-Tech 2000 

Kft.) 



 3 

- Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kirándulása „Köztisztviselői nap” alkalmából br. 

300.000,- Ft 

- Óvónők kirándulásához 20 személyes autóbusz biztosítása Bőcs-Aggtelek viszonylatában 

25.000,-Ft 

- Idősek Otthonában dolgozók részére 1 havi jutalom br. 4.737.000,- Ft 

- Iránytű Szociális Szolgálat bőcsi dolgozói részére 1 havi jutalom br. 412.000,- Ft 

- Bő-Víz Kft. dolgozóinak 1 havi jutalom összege br. 5.999.300,- Ft 

- Konyhai dolgozók, alkalmazottak (7 fő)  jutalomkirándulása Balatonföldvárra (2 

éjszaka=100.000,-Ft) + mikrobusszal történő szállítás (800 km = 44720,- Ft)  

- 2011. évi normatíva  téves elszámolás miatti visszafizetés 4.280.000,- Ft 

- Start munkaprogram önrész 1.360.000,- Ft 

- Felsőzsolca Önkormányzat Okmányiroda működési költség hozzájárulás 60.000,- Ft/év 

- Közbeszerzési hirdetési díj: 150.000,- Ft 

- Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. támogatása 620.000,- Ft összegben a Látványközpontban 

megvalósítandó klímára 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, pénzügy, eljáró ügyintézőként a rá 

vonatkozó bekezdéseknél 

            Vass László tanácsos, eljáró ügyintézőként a rá vonatkozó bekezdéseknél 

            Lipták Zsolt általános iskola igazgatója 

            Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

            Hedegűs Erika vezető főtanácsos 

             Kovács Katalin intézményvezető 

            Bő-Víz  Kft. ügyvezetőjének 

            Bodnár Gusztávné konyhavezető 

            Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető 

 

 

2. napirendi pont: Óvoda-bölcsőde bútoraira és konyhatechnológiára adott árajánlatok 

megtárgyalása, elbírálása 

 

Nagy László polgármester ismerteti a bútorokra adott árajánlatokat. A pontosan kidolgozott 

ajánlatokat átadja a képviselő-testület tagjainak. Javasolja a Hor Zrt. ajánlatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Óvoda-bölcsőde bútorajánlatának megtárgyalása, elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Hor Zrt. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7.) 

árajánlatát fogadta el. Az ajánlatot a Zrt. az óvoda-bölcsőde bútorzatára adta. Az ajánlat összege br. 

2.742.325,- Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület, hogy a szerződést írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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Nagy László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel azokat az ajánlatokat, amelyeket a 

konyhatechnológiára adtak a vállalkozók. Az ajánlatokat közzéteszi a testületi ülésen. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester megállapítása szerint nem nagy differencia van az árak között, 

ezért javasolja szemrevételezni az ajánlatok tartalmát.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Óvoda-bölcsőde konyhatechnológiára megküldött árajánlatok megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a GastroPont Kft. (1201 Budapest, Hinta tér 1., 

www.gastropont.hu) konyhatechnológiára adott árajánlatát fogadta el. Összege: br. 2.654.300,- Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az óvoda-bölcsőde 

ablakaira függöny, sötétítő, karnis felszerelésére van szükség. Eddig 2 ajánlat érkezett. (Észak-

Bazár Ker. Kft. Miskolc, Totvéd Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Mályi) 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester megismerte az árajánlatokat, szerinte mindkettő informatív értékű, 

ezért azt javasolja, hogy a képviselő-testület határozzon meg egy bruttó összeget és azon belül 

gazdálkodjon a megrendelő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Óvoda-bölcsőde függönyözési, karnis szerelési munkálataira adott árajánlatok 

kiválasztása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tárgyban megjelölt feladatra br. 1,5 millió Ft-ot 

biztosít azzal a kitétellel, hogy a megjelölt összeg keretén belül kell a feladatot elvégezni. A 

megrendelés előtt a vállalkozók adjanak pontos felmérést valamint biztosítsanak mintát a 

függönyből, karnisból, sötétítőből.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

            Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

 

http://www.gastropont.hu/
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3. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az ORLEX Kft. szeretné Bőcsön „teríteni” a  ROYAL  

MAGAZINT. Megítélése szerint  hasznos kiadványról van szó, melynek vételára 20.000,- Ft / hó. 

 

Dendel Barnabás képviselő emlékezete szerint a lap jó formátumú és bőcsi híreket, információkat 

is közöl.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester  javasolja a lap megrendelését 2012. december 31-ig. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: ROYAL MAGAZIN megrendelése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2012. december 31-ig megrendeli a ROYAL 

MAGAZINT. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidős: azonnal 

A határozatot kapja:   Nagy László polgármester 

Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

              Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Török Barnabás czt. főjegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Babtista Egyház 

kezdeményezésére szükség volna egy telekmegosztásra. A szóban forgó  házas ingatlan nagy 

területe miatt megosztható. Az ingatlan jelenlegi hrsz-a 138/2, ténylegesen a József A. u. 13. szám 

alatt található. Megosztást követően két helyrajzi szám válik ismertté: a 138/3 és 138/4. A 

megosztást követően a Babtista Egyház a 138/4. hrsz-ú ingatlant kívánja megvásárolni, amely 

ingatlanon van felépítmény. 

A képviselő-testület hozzájáruló határozata szükséges a megosztáshoz, mert a bőcsi építési 

szabályzat nincs összhangban a településrendezési szabályozással. A szabályzat szerint LF-1 

valamint az LF-2 építési övezet van deklarálva, ezzel szemben a településrendezési tervben a 

szóban forgó ingatlan az LF-3 építési övezetbe tartozik. Az anomália miatt mindenképpen indokolt 

a két okmány felülvizsgálata 2013-ban. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: József Attila út 13. szám házas ingatlan megosztása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján engedélyezi a 138/2. hrsz. 

alatti, természetben Bőcs, József A. u. 13. számon nyilvántartott házas ingatlan megosztását a 

bemutatott változási vázrajz alapján.  

Változás előtt a hrsz. 138/2., területe 1776 m2 

Változás után a 138/3. hrsz. alatt 700 m2, beépítetlen terület művelési ágú, a 138/4. hrsz. alatt 1076 

m2 udvar, gazdasági épület művelési ágú. 

A határozat mellékletét képezi a megosztási vázrajz 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos esetleges 

megállapodások, szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Az ingatlan tulajdonosa 

            Nagy László polgármester 

            Bedő Zsuzsa vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a PR Telecom ZRt. Bőcs tévé műsorterjesztésre 

vonatokozó ajánlatát. 

 

Nagy László polgármester javasolja az egyeztető tárgyalásokat követően adott ajánlat elfogadását, 

a szerződés aláírását. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs tévé műsorterjesztésre vonatkozó ajánlat megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a PR-Telecom Zrt. 

ajánlatát, mely szerint a Bőcs tévé műsorterjesztésének egyszeri beüzemelési díja  nettó 200.000,- 

Ft, illetve havi üzemelési díja nettó 10.000- Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

            Vass László tanácsos, eljáró ügyintéző 

 

 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatást ad az Egyenlő Bánásmód Hatóság levelében 

foglaltakról, melyben Nádasi Ildikó kérelmezőnek a Bőcsi Általános és Szakiskolával és Bőcs 

Község Polgármesterével szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 

előterjesztett kérelmét elutasította. A határozat nem jogerős, államigazgatási úton nem 

fellebbezhető. 

 

Más ügy kapcsán elmondja, hogy Majoros Józsefné tanár Egyenlő Bánásmód Hatósághoz küldött 

beadványa miatt a peres eljárás folyamatban van.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésről hozzon tudomásul vétellel határozatot. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatának tudomásul vétele 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul vette az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

határozatát, melyben Nádasi Ildikó kérelmezőnek a Bőcsi Általános és Szakiskolával és Bőcs 

Község Polgármesterével szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 

előterjesztett kérelmét elutasította. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Soós Tamásné főelőadó 

 

 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző szó szerinti felolvasással ismerteti Tóth László képviselő 

bejelentését, miszerint az Általános Iskolában olyan anomáliák fordulnak elő, amelyeket javasol 

külső szakértőkkel kivizsgáltatni. A bejelentésben konkrét időpontok, névhez kötötten nincsenek 

megjelölve. A bejelentésben két tanár nevét említi helyettesítés kapcsán. 

Kihangsúlyozza, hogy a képviselő úr interpelláció keretében testületi ülésen tehetett volna fel 

kérdéseket és arra a választ meg is kapta volna; mivel ezt az utat választotta, a képviselő-testület 

több alternatívában kezelheti a beadványt. Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot a 

beadvány alapján. 

 

Nagy László polgármester javasolja a beadványban foglaltak elutasítását, ezzel egyidejűleg az ügy 

rendezése érdekében a 2012. augusztus 25-ei képviselő-testületi ülésen a feltett kérdésekre adjon 

választ Lipták Zsolt igazgató valamint ismertesse a Megyei Kormányhivatal vizsgálatának 

eredményét.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Tóth László képviselő írásbeli bejelentése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Tóth László képviselő írásbeli bejelentését fénymásolatban megküldi Lipták Zsolt általános 

iskolai igazgatónak 

- Felhívja az iskolaigazgatót arra, hogy a 2012. augusztus 29-ei képviselő-testületi ülésen a 

levélben feltett kérdésekre adjon választ, egyidejűleg ismertesse a Megyei Kormányhivatal 

vizsgálat eredményét 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Lipták Zsolt iskolaigazgató 

            Tóth László önkormányzati képviselő 

            Soós Tamásné főelőadó 

 

 

Dendel Barnabás képviselő: 

- javasolja, hogy a Hernád híd vaskorlátját erősítsék meg, mert több merevítő oszlop hiányzik 

- kezdeményezi, hogy a Közút Kht. egyértelműen a KRESZ előírásainak megfelelően 

szabályozza  útburkolati jellel, KRESZ táblákkal a Rákóczi út és a József Attila út 

elágazását, mert eddig is volt már ott baleset, tehát előzzük meg, hogy a következő 

időszakban ne legyen ilyen. 
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Nagy László polgármester: 

- Jónak tartaná, ha a Közút Kht. útjára  (Hősök tere) a Petőfi úttal szembeni területre a kihajtást 

elősegítő homorú tükröt helyezne el. 

- tervezi egy köztisztasági nap megtartását úgy, hogy abba bevonná a lakosságot is 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2012.(VII.03.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Közút Kht. felhívása közlekedést elősegítő eszközök kihelyezésére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- kéri, hogy a KÖZÚT Kht. vizsgálja felül a Rákóczi út és a József Attila út elágazását és a 

területet lássa el egyértelmű, a balesetmentes közlekedést  elősegítő útburkolati jellel, esetleg 

KRESZ táblákkal. 

- javasolja és kezdeményezi, hogy a Petőfi úttal szembeni Hősök terére a kihajtást elősegítő 

homorú tükröt helyezzen el a KÖZÚT Kht. 

- a kivitelezés költségeinek megosztásáról tárgyalni kíván. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések, megállapodások aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László tanácsos, eljáró ügyintéző 

             Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

K. Nagy László képviselő érdeklődik, hogy a temető kerítésének építése milyen stádiumban van, 

fogják-e folytatni a munkálatokat. Bejelenti, hogy a lakótelep és a Sörgyár között járda 

felszakadozott, repedezett, ezért balesetveszélyes. Felújítása, javítása indokolt. 

 

 

Dendel Barnabás képviselő szerint a rágcsálóírás soron kívül kell, hogy megtörténjen, mert az 

elhanyagolt területeken valamint az általános iskola környéke nagyon fertőzött. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester bejelenti, hogy az általános iskola bejáratával szemben egy akna 

van megsérülve, amely balesetveszélyes. Soron kívül szükséges javítani. 

 

Nagy László polgármester: 

- szerint a temetőkerítés építése az eddig soron kívüliséget élvező munkálatok miatt lassult le, 

de folytatják a kerítésépítést a Bő-Víz Kft. szakemberei 

- helyesnek tartja a soron kívüli rágcsálóírást és az aknajavítást is. 

- felhívja Vass László tanácsost, hogy a fenti munkálatokban járjon el, szükség esetén méresse 

fel a feladatot. 

 

Nagy László polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt. 

  

 

k.m.f. 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        czt. főjegyző  


