Sárhida, 2012. június 28-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 28. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1715 órai kezdéssel
megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı.

Tanácskozási joggal: Császár László körjegyzı,
Takácsné Gál Andrea vezetı óvónı,
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı
Ujvári Adrienn ig. ügyintézı.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési
képviselıbıl 4 fı jelen van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz képest a korábbi kezdés
miatt a 2. és 3. napirendet cserélje fel az 1. napirenddel a testület. A javaslatokkal a testület
egyetértve egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
1.

Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

2.

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3.

Tájékoztató a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. évi
munkájáról.

4.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elıadó: Biró Katalin pü-i ea.

5.

Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

6.

Civil szervezetek II. félévi támogatása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.
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7.

2012. évi hulladékszállítási díjak.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

8.

Talajterhelési díj és közmővesítési hozzájárulás ügye.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

9.

Szennyvízhálózat üzemeltetési szerzıdése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

10.

Egyebek.

Napirendek tárgyalása:

1.

Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal számol be a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

2.

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekrıl.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
41/2012. (VI. 28.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti idıszakban
végzett munkáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseirıl szóló beszámolót tudomásul vette.

3.

Tájékoztató a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. évi
munkájáról.

Takácsné Gál Andrea, vezetı óvónı: jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti
tartalommal számol be az óvoda elmúlt évi mőködésérıl, a jövı évi elképzelésekrıl.
Pete Istvánné, tagintézmény vezetı/települési képviselı: jelen jegyzıkönyv 5. számú
melléklete szerinti tartalommal számol be az iskola elmúlt évi mőködésérıl, a jövı évi
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elképzelésekrıl. Úgy érzi, hogy az óvoda és az iskola távolodik egymástól, mert az idei
évben az óvodát befejezı 6 gyermek közül csupán 3 kezdi meg általános iskolai
tanulmányait a sárhidai intézményben.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Volt az óvodában, látta az iskolások mősorait.
Véleménye szerint a pedagógusok szívüket-lelküket kiteszik a foglalkozásokon. Szakmailag
ugyan nem lát rá, hogy miért, melyik intézményt választják a szülık, személy szerint nem
ért egyet a szabad iskolaválasztás intézményével. Az intézmények közötti viszonyt az
intézményeknek kell egymás között rendezniük, közeledniük egymáshoz.
Pete Istvánné, tagintézmény vezetı/települési képviselı: Félı, hogy az iskola további
mőködéséhez szükséges 8 fı létszám meg lesz ugyan a jövıben is, de nem falusi iskola,
hanem nemzetiségi iskola válik az intézménybıl.
Mázsa Ferenc, polgármester: A demográfiai tendenciák is ezt mutatják. Az állam fogja
majd eldönteni, mi lesz az iskola sorsa. Mindkét intézménynél jelentkeznek eredmények,
nehézségek, bár más-más formát öltenek a problémák. Az óvodánál a megindult
fejlesztéseket segítheti a benyújtandó pályázat. Fontosnak és szükségesnek látja, hogy az
intézmények tegyenek lépéseket egymás felé, mivel közösen, együtt kell mőködniük.
Legyenek közös programok, szorosabb kapcsolat, mert ez közös érdek.
Pete Istvánné, tagintézmény vezetı/települési képviselı: Jelzi, hogy a közoktatási
szakértıvel folytatott egyeztetések alapján a sárhidai óvoda esetén 11,9 mFt összegre
lehetne benyújtani a pályázatot.
Mázsa Ferenc, polgármester: A június 13-i együttes ülésre benyújtott elıterjesztés még
maximum 5-7 mFt-ot tartott reálisnak az intézménynél. Azóta nincsen újabb információja,
számára ez az összeg meglepı.
Pete Istvánné, tagintézmény vezetı/települési képviselı: El kellene gondolkozni azon,
hogy meg kellene növelni a pályázati összeget, maximálisan kihasználva az intézményben
rejlı lehetıségeket. Reálisan el lehet jutni a 11,9 mFt-os határig. Így már 4,5 mFt lenne az
az összeg, amelyet beruházási kiadásra lehetne fordítani. Ezzel megoldható lenne a
települési játszótér ügye is, mivel az óvodában komplett játszóteret kialakítva a mostani
játékokat le lehetne telepíteni a Sportpályához, ezzel egy közösségi igényt is kielégítve.
Mázsa Ferenc, polgármester: Nehogy abba a hibába essünk, hogy nagyot akarunk
markolni és ezért essünk ki a pályázatból. Az eredeti megbeszéléseken még maximum 5-7
mFt volt a megcélzott összeg. Nincs a pályázati összeg növelése ellen totálisan, de nem ért
egyet azzal, hogy hétrıl-hétre növekszik a pályázati összeg. Jól hangzik a nagyobb összeg,
de óvatosabb lenne abban a körben, hogy mit lehet megvalósítani. Nem híve a nem egyenes
megoldásoknak sem, a játszótér ilyetén való megoldása pedig annak tőnik. Kíváncsi, hogy a
képzésre fordítandó 70 %-os összeg felhasználásának mi lenne a hozadéka, mi a
következménye az óvónık leterheltségét illetıen.
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Bakos Tibor, települési képviselı: Egy kört megérné futni az óvoda részérıl, hogy
vállalható-e a többletképzéssel elnyerhetı nagyobb pályázati összeg. A játszótér kialakítás
számára jó ötletnek tőnik.
Takácsné Gál Andrea, vezetı óvónı: A komplett óvodai játszótéri eszközök beszerzésére
– az eltervezett épület felújítási munkák mellett – kevésnek tőnik a rendelkezésre álló
összeg. A szabványos, felülvizsgált játszótéri eszközpark kiépítése nagyon drága.
Mázsa Ferenc, polgármester: A jelenlegi óvodai játszótér normális állapotba való hozása
legyen az elsırendő cél. A beruházásra fordítható 30 % legyen elég az eszközpótlásokra, a
külsı épület felújításra, illetve a játszótéri eszközökre. Véleménye szerint maximum 8 mFtig menjen el a pályázat.

A képviselı-testület az intézményi beszámolókat tudomásul vette.

4.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elıadó: Biró Katalin pü-i ea.

Biró Katalin pénzügyi ügyintézı: jelen jegyzıkönyv 6. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került az elıterjesztés a rendelet-módosítás tervezett szövegével.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot a rendelet módosítására.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 10/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló 5/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 7. számú mellékletét képezi.
5.

Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az elıterjesztés a rendelet-módosítás tervezett szövegével.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot a rendelet módosítására.
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Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 11/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (XII. 06.) önkormányzati
rendelet módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 9. számú mellékletét
képezi.

6.

Civil szervezetek II. félévi támogatása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A vonatkozó rendeletben foglaltaknak megfelelıen kerültek
megkötésre a támogatási szerzıdések a civil szervezetekkel. A korábbi döntésnek
megfelelıen a júniusi ülésen kerülhet sor a II. félévi támogatási összegekrıl való döntésre.
Tájékoztató levél került kiküldésre az érintetteknek, melyben június 18-ig kért beszámolót,
információt az eddigi tevékenységrıl, illetve a II. félévi célokról. Az Együtt Sárhidáért
Alapítvány, illetve a Polgárırség megküldte a beszámolót (jelen jegyzıkönyv 10. számú
mellékleteként csatolva), a Sportegyesület részérıl nem érkezett reagálás.
Bakos Tibor, települési képviselı: Felületesen nézte át a levelet. Hibázott, mert úgy
gondolta, hogy az ülésen kell beszámolni, elég a szóbeli beszámoló.
Mázsa Ferenc, polgármester: Félreértésre adhatott okot a kiküldött levél. Ismét
hangsúlyozza, hogy nem az akadékoskodás volt a cél. A Polgárırség levele nagyon rosszul
esett, mert a válasz alapján az olvasható ki, hogy nem a jogszerő helyzet biztosítása volt a
cél, hanem rosszindulat vezette a levél megírására. Tiszteli, becsüli a Polgárırség munkáját,
de visszautasítja a levelükben foglaltakat. A támogatási szerzıdésben a Polgárırség is
vállalta aláírásával a vonatkozó feltételeket, kötelezettséget vállaltak, hogy a támogatást
biztosító ellenırzést folytathasson le. Már eddig is nyilvánosságra kellett volna hozni a
Polgárırségnek a beszámolóját a honlapján, vagy hirdetményben, de ez nem történt meg.
Abban igaza van Elnök Úrnak, hogy az Egyesület életébe, belsı mőködési rendjébe nem
szólhat bele az Önkormányzat, de ez fel sem merült soha. Ha azonban az Önkormányzattól
vár anyagi támogatást a Polgárırség, akkor tegyen eleget a jogszabályi kötelezettségeinek,
illetve az Önkormányzat által elıírt szabályoknak.
Bakos Tibor, települési képviselı: Az év elején a Sportegyesület 400 eFt összegő
támogatást kért. Az évnek úgy indultak neki, hogy nehéz lesz, mert az I. félévre nem is
kértek támogatást. Ismert, hogy a bajnokságot megnyerték és az osztályozó meccs elvesztése
ellenére indulhatnának a megyei II. osztályban, de ebbıl nem lesz semmi, maradnak a III.
osztályban. A II. félévben azonban indítani szeretnének egy ifi csapatot, amelyben minimum
15 játékosnak meg kell lennie. Ennek jelentıs a költsége, mivel az új játékosokat el kell látni
felszereléssel. Az I. félévi 200 eFt és a II. félévre 100 eFt összegő támogatással megoldható
lenne az Egyesület mőködése, a 300 eFt megnyugtatóan rendezné a helyzetet. A tavaszi
szezont az MLSZ-tıl visszakapott nevezési és egyéb díjakból, valamint a korábbi év
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maradványából tudták elindítani, de a II. félévre mindenképpen szükséges lenne anyagi
támogatás.
Mázsa Ferenc, polgármester: A Polgárırség lemondott levelében a II. félévi támogatási
összegrıl. Javasolja, hogy a Polgárırség 2012. évi támogatása ennek megfelelıen 50 eFt-ra,
Sportegyesület támogatása pedig 300 eFt-ra módosuljon és a Sportegyesület az elmaradt
beszámoló benyújtását követıen vehesse igénybe a támogatási összeget.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
42/2012. (VI. 28.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete a 15/2012. (III.
05.) számú képviselı-testületi határozatát módosítva:
• a Sárhidai Polgárır és Szabadidı Egyesület részére 50.000,- Ft,
• az Együtt Sárhidáért Alapítvány részére: 70.000,- Ft,
• a Sárhidai Sportegyesület részére: 300.000,- Ft összegő
támogatást állapít meg a 2012. évi költségvetése terhére.
A 2012. I. félévi támogatási összeg a Sárhidai Polgárır és Szabadidı
Egyesület és az Együtt Sárhidáért Alapítvány részére kifizethetı.
A Sárhidai Sportegyesület I. és II. félévi támogatási összege abban
az esetben fizethetı ki, ha az Egyesület beszámolási, illetve a külön
jogszabályban elıírt gazdálkodási beszámoló letétbe helyezési
kötelezettségének eleget tett.
A II. félévi támogatási összeg az Együtt Sárhidáért Alapítvány
részére kifizethetı.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester

7.

2012. évi hulladékszállítási díjak.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az elıterjesztés a rendelet-módosítás tervezett szövegével.
Mázsa Ferenc, polgármester: A Zala-Depo Kft. tájékoztatás adott, hogy az eddigi 2,5 m3
helyett a jövıben 1,1 m3 nagyságú szelektív győjtı edények kerülnek kihelyezésre a
településen.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot a rendelet módosítására.
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Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 12/2012.
(VI. 28.) önkormányzati rendeletét az egyes helyi közszolgáltatások
kötelezı igénybevételérıl szóló 9/1999. (XII. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 12. számú mellékletét
képezi.
8.

Talajterhelési díj és közmővesítési hozzájárulás ügye.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az elıterjesztés a rendelet-módosítások tervezett szövegével. A május 31-i
fórumon kevesen vettek részt a személyre szóló meghívó ellenére. Errıl beszélni kell, mert
eltelt 5 hónap a talajterhelési díj összegének emelése óta és komoly összegek kezdenek
kialakulni a kötelezettségek tekintetében. Hogyan fogják kifizetni a megemelt talajterhelési
díjat az emberek? Környezetvédelmi szempontból fontos cél, hogy mindenki rákössön a
szennyvízhálózatra. Személy szerint nem híve a kedvezmények, mentességek beépítésének,
de társadalmi problémaként fog jelentkezni a településen. A kiküldött elıterjesztéshez
képest azt javasolja, hogy mind a talajterhelési díj, mind pedig a közmővesítési díj
összegébıl az kapjon kedvezményt, aki a települési hálózatra csatlakozik. A szeptember 30ig csatlakozók kapjanak 100 %-os mértékő, a december 31-ig csatlakozók pedig 50 %-os
mértékő kedvezményt.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot a rendelet módosítására.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 13/2012.
(VI. 28.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló
18/2004. (XII. 30.) és az Önkormányzat által végzett beruházásokhoz
kapcsolódó lakossági közmővesítési hozzájárulásról szóló 12/2008.
(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen
jegyzıkönyv 14. számú mellékletét képezi.
9.

Szennyvízhálózat üzemeltetési szerzıdése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 15. és 16. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került a szennyvízhálózat üzemeltetési szerzıdésére vonatkozó
megállapodás tervezet, illetve az ivóvízhálózat üzemeltetésre vonatkozó vagyonkezelési
7
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szerzıdés tervezet. Elmondja, hogy a ZALAVÍZ Zrt. részérıl telefonon megkeresték,
jelezve, hogy hamarosan tárgyalásokat kezdenek a legszükségesebb fejlesztések ügyében. A
településen a legnagyobb gondot az elöregedett ivóvíz fıvezeték cseréje jelenti.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
43/2012. (VI. 28.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete testülete jelen
jegyzıkönyv 15. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az
Önkormányzat tulajdonát képezı szennyvízelvezetést és tisztítást
szolgáló víziközmő vagyonnak a ZALAVÍZ Zrt. részére történı
használatba adására és üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési
szerzıdést.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérletiüzemeltetési szerzıdés aláírására.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
44/2012. (VI. 28.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete testülete jelen
jegyzıkönyv 16. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az
Önkormányzat tulajdonát képezı ivóvíz ellátást szolgáló víziközmő
vagyonnak a ZALAVÍZ Zrt. részére történı vagyonkezelésbe
adására és üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési szerzıdést.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérletiüzemeltetési szerzıdés aláírására.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester.

10. Egyebek.

10.1. Rendezvénysátor javításának ügye.
Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 17. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a tárgyi ügyben készült feljegyzés és megállapodás. Személy szerint
elvárja, hogy a bérleti díj legalább az esetleges javítási költségek fedezésére elegendı
8
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legyen. Kész helyzet elé állították az Önkormányzatot, keményen lépett fel, a jövıre nézve
reális árat kell kialakítani a bérbeadás ügyében.
Bakos Tibor, települési képviselı: Azért nem ment a bérlet, mert irreális volt a bérleti díj.
Nem biztos, hogy érdemes bérbe adni a sátrat. Ha nincs bérlet, még 15 évig szolgálhatja a
két települést a sátor, nem megy 3-4 év alatt teljesen tönkre.
Mázsa Ferenc, polgármester: Kellı odafigyeléssel lehet hasznot termelni az esetleges
javításokra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
45/2012. (VI. 28.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul az
Önkormányzat és a „Bocföldéért” Közalapítvány 50-50 %-os
rendezvénysátor
javíttatására
kötendı
tulajdonát
képezı
megállapodás megkötéséhez, költségvetésébıl 111.290,- Ft-ot
biztosít a sátor javítására.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester.

10.2. A Plébánia felújítása
Mázsa Ferenc, polgármester elmondja, hogy a baki plébánia-épület tetıszerkezetének
felújítására 100.000,- Ft összegő támogatást hagyott jóvá a testület 15/2012. számú
határozatával. Az összeg átutalására most kerülne sor.
A képviselı-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

10.2. LEADER HACS címváltozás
Mázsa Ferenc, polgármester: a Zalai Témautak Egyesület nem nyerte el a LEADER
HACS címet. A Közép-Zala Gyöngyszemei Közhasznú helyi Közösség/Egyesület lesz
várhatóan a cím birtokosa. Az Egyesülethez csatlakozni kellene a jövıbeni LEADER
pályázatokon való indulás miatt, hiszen mintegy 350 mFt megpályázható keretösszeg maradt
még fenn. A benyújtott pályázatok nincsenek veszélyben a változás miatt, azokat akár az
Irányító Hatóság, akár az MVH megyei szerve lebonyolítja.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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46/2012. (VI. 28.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete tagja kíván lenni
a Közép-Zala Gyöngyszemei Közhasznú helyi Közösség/
Egyesületnek.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 2030 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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