
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. október 5. 

napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott alakuló, nyilvános ülésérıl, 
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István 

Farkas László 
Fekete Sándorné 
Kocsis Sándor alpolgármester 

     Kovács Jolán      
Lipót Pál Józsefné  

     Maszel László 
     Ország Mihály András 

Rabné Nánási Eszter 
Sztahó István 
Tóthné Bába Ildikó képviselık 

   
tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  

 
  meghívottak:  dr. Sárosi Ernıné HVB. elnöke 
     Polyák Gabriella HVB. tagja 
     Bíróné Czakó Mária HVB tagja 
    
 
Fekete Sándorné korelnök köszönti a Képviselı-testület régi és új tagjait, valamint a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, tagjait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fıs 
testület 12 tagja megjelent. Javasolja, hogy az ülés korábban kiadott napirendjére vegye fel a 
testület 5. pontként a mőködési szabályzat módosításának megtárgyalását, valamint a 
rendeletalkotást.   
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 
 
N a p i r e n d 
 
 Nyilvános ülésen: 
 

1.) Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményrıl          
  Elıadó: dr. Sárosi Ernıné HVB. elnök 
       

2.) Önkormányzati képviselık és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
  

 3.) Polgármesteri program ismertetése                          
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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4.) Polgármester illetményének megállapítása          

  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
       

5.) Mőködési Szabályzat módosítása, rendeletalkotás 
 Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 
Zárt ülésen:  
 

6.) Alpolgármester választása zárt ülésen, titkos szavazással,  eskütétele 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
Nyilvános ülésen: 
 
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 

1.) Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményrıl          
 

Fekete Sándorné korelnök felkéri dr. Sárosi Ernınét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
hogy tartsa meg tájékoztatóját az önkormányzati választások eredményérıl. 
 
Dr. Sárosi Ernıné a HVB. elnöke köszönti az újonnan megalakuló Képviselı-testület tagjait. 
Elmondja, hogy úgy az elıkészületek, mint a választás lebonyolítása problémamentes volt. 
Köszönhetı az elıkészítı munkálatokat végzı hivatali dolgozóknak, és a 
választópolgároknak. Elsı alkalommal történt meg a szavazóköri jegyzıkönyvek 
számítógépes feldolgozása, továbbítása és az eredmények ellenırzése, mely – hasonlóan más 
községekhez – jelentıs, teljesen új feladatot jelentett, sikeresen elvégeztük. A 
szavazatszámláló bizottság tagjai a feladatra felkészültek, problémamentesen oldották meg a 
napi és zárási feladataikat. Községünk választási eredményeirıl az alábbiakban tájékoztatja a 
testületet: 
Községi választópolgárok száma a szavazás napján:   2961 fı 
Visszautasított választópolgárok száma:          6 fı  
Szavazóként megjelentek száma:     1244 fı 
A választáson megjelent választópolgárok %-os aránya:    42,1% 
 
A polgármester választáson Kravecz Lászlóné 867 érvényes szavazatot, Maszel László 357 
érvényes szavazatot kapott. 
Képviselınek 28 fı indult a választáson. Érvényes szavazatok száma jelöltenként: 
 
- Báder László     259 
- Bernula István    455 
- Bodnár Lászlóné    215 
- Borkútiné Szemık Éva   226 
- Dancsó József    199 
- Dobó Sándor     139 
- Farkas László    509 
- Fekete Sándorné    438 
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- Grúber Csaba    289 
- Hetés Ferenc     264 
- Hugyik Károlyné    260 
- Kelemenné Krizsán Ramóna  215 
- Kemenár Lászlóné    251 
- Kocsis Sándor    332 
- Kovács Jolán    507 
- Lipót Pál Józsefné    415 
- Makai Gábor     270 
- Maszel László    394 
- Nagyné Czira Ildikó    292 
- Ország Mihály András   449 
- Pásztor Ferencné    130 
- Pásztor Józsefné    167 
- Pollák István     192 
- Rabné Nánási Eszter   380 
- Sztahó István     315 
- Tóth Pálné     290 
- Tóthné Bába Ildikó    316 
- Vajasné Kovács Éva   309 
 
A legtöbb szavazatot kapott, 11 jelölt a Képviselı-testület tagja lett:  
 
- Bernula István 
- Farkas László 
- Fekete Sándorné 
- Kocsis Sándor 
- Kovács Jolán 
- Lipót Pál Józsefné 
- Maszel László 
- Ország Mihály András 
- Rabné Nánási Eszter 
- Sztahó István 
- Tóthné Bába Ildikó. 
 
 
Önök a község választópolgáraitól bizalmat kaptak a következı 4 évre. Ezzel a bizalommal 
éljenek, erre a bizalomra szolgáljanak rá. Képviseljék ıket legjobb tudásuk szerint, 
képviseljék jogaikat, kötelességeiket, tudassák véleményüket akár jó, akár rossz, hiszen 
mindenbıl lehet tanulni. Keressék fel választópolgáraikat, a rászorultakkal törıdjenek, hiszen 
a résztvevı érdeklıdés is lehet segítség. Végezetül engedjék meg, hogy a Választási Bizottság 
és a magam nevében gratuláljak megválasztásukhoz, kívánjak sok türelmet, jó munkát, 
egészséget az elkövetkezendı 4 év munkájához. 
 
Fekete Sándorné korelnök megköszöni dr. Sárosi Ernınének a választási eredményekrıl 
szóló tájékoztatóját.  
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2.) Önkormányzati képviselık és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 

 
Fekete Sándorné korelnök felkéri dr. Sárosi Ernınét a HVB. elnökét, hogy a képviselık 
esküjének letételéhez szükséges esküszöveget olvassa fel. Kéri a jelenlévıket, szíveskedjenek 
felállni az eskütételhez.  
 
Eskü szövege: „Én /név/ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak 
népéhez hő leszek, az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami 
szolgálati titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a 
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Nyáregyháza javát szolgálom. Isten engem 
úgy segéljen.” 
 
Miután a testület tagjai letették hivatali esküjüket, és átvették a megbízóleveleket, Kravecz 
Lászlóné megválasztott polgármester eskütétele következik. Felkéri a megválasztott 
polgármestert, hogy a Képviselı-testület tagjai elıtt az esküt tegye le. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester: Én Kravecz Lászlóné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek, az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat 
megtartom, az állami szolgálati titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, 
lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Nyáregyháza 
javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen.” 
 
 

3.) Polgármesteri program ismertetése                          
 
Fekete Sándorné korelnök felkéri Kravecz Lászlóné polgármestert, hogy ismertesse 
programját. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester szeretettel köszönti a Helyi Választási Bizottság tagjait, és 
megköszöni nekik a választás alkalmával nyújtott lelkiismeretes munkájukat. Köszönti a 
Képviselı-testület régi és új tagjait. Röviden szeretné ismertetni programjának fıbb elemeit. 
Célja, hogy a polgármesteri munkát pártatlanul végezze. Elvárja a képviselıktıl, ha 
szavazáskor döntésük egyhangú, akkor azt késıbb se kérdıjelezzék meg. Célul tőzte ki a 
csatornahálózat további kiépítését, a beruházás befejezését. Szeretné, ha az új Óvoda ez évben 
átadásra kerülne. Az utak karbantartása a csatornahálózat befejezése után kerülhetne 
napirendre, mert addig nincs értelme nekifogni. Célja új munkalehetıségek teremtése, az 
ingázás csökkentése miatt. Szeretné, ha az oktatás jól szervezett lenne, az új iskola 
tartalommal töltıdne meg. A hagyományokban és kultúrában szeretne elırelépést. A 
faluközpont kiépítésének terve korábban elkészült, 82 millió Ft volt az akkori bekerülési 
költség. Célja minimális önrésszel ennek megvalósítása. A Mátyás Király úti földek 
felparcellázásának célja, hogy a községben minél több fiatal tudjon építkezni, letelepülni. A 
Károlyitelep megközelítésének megoldása pályázati pénzbıl történhetne. Szükségessé vált 
szociális gondozói státusz létrehozása. Rövid idın belül az állatorvosi lakás megüresedik, így 
lehetıség nyílik rehabilitációs munkahely létrehozására, 10-15 fı csökkent munkaképességő 
ember foglalkoztatására. Ennek megvalósítása szintén pályázati pénzbıl történne. A 
járdaépítési program az elızı ciklusban is sikeres volt, ezt szeretné tovább folytatni. A felsı-
nyáregyházi óvodában a padlásteret tornaszoba kialakítására szánták. Mivel az óvoda kicsinek 
bizonyult, mert már a 2. csoport is megtelt, így a padlástérben a tornaszoba helyett, 
szükségessé vált egy 3. csoportszoba kialakítása. Az egészségügyben a feltételek javítását 
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szeretné elvégezni. A gyermekorvosi rendelıben a burkolást járólappal szeretné megoldani, 
szükség lenne az épület külsı hıszigetelésére, valamint az ablakok cseréje is aktuálissá vált. 
Fontosnak tartja a civil szervezetekkel, az egyházakkal való jó kapcsolat fenntartását, 
valamint támogatásukat. Be szeretné indítani a tiszta, virágos falu „mozgalmat”, hogy a 
lakosok is törekedjenek környezetük, ingatlanuk még szebbé tételére. A felsorolt célok 
megvalósítását a 4 éves ciklus alatt, 2006-2010-ig szeretné megvalósítani. Természetesen 
ezek megvalósítása pályázati lehetıségek függvénye is. Igyekszik a takarékos gazdálkodás 
megvalósítására. A következı 4 éves ciklushoz sok sikert kíván a testület tagjainak.  
 
Fekete Sándorné korelnök megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem merült fel. Kéri a 
testületet, hogy a polgármester ciklusprogramjáról szavazással döntsön. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

     106/2006. (X.5.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Kravecz Lászlóné polgármester 2006-2010-re vonatkozó 
programját   e l f o g a d j a.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 

4.) Polgármester illetményének megállapítása                                   
 
Fekete Sándorné korelnök elmondja, hogy az alakuló ülésen kell meghatározni a 
polgármester illetményét. Erre vonatkozóan az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester bejelenti érintettségét, ezért nem szavaz. 
 
Fekete Sándorné korelnök megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem érkezett, ezért kéri a 
testületet, hogy szavazzon.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı 
határozatot hozta:  
 

     107/2006. (X.5.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete Kravecz Lászlóné polgármester  illetményét,  
költségtérítési átalányát a következı összegben állapítja meg:  
441.600,-Ft-ban állapítja meg. 
 
2./ A polgármester költségtérítése az illetményalap 25%-a, 
110.400,-Ft/hó. 
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Határidı: folyamatos 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 

 
 

5.) Mőködési Szabályzat módosítása, rendeletalkotás                                    
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy az Önkormányzat Mőködési Szabályzatáról 
szóló többszörösen módosított 7/1999. /X.1/ rendelet ismételt módosítása vált szükségessé. A 
megválasztott 11 fıs képviselı-testület tagjainak nevét, lakhelyét, elérhetıségi telefonszámát 
az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. Javasolja a Képviselı-testületnek a következı 
állandó bizottságok létrehozását az alábbi létszámmal:  
 

- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:   7 fı 
- Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság:  7 fı 
- Szociális Bizottság:     9 fı 
- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  7 fı. 
 

Javasolja a rendelet fentiek szerinti módosítását. 
 
Fekete Sándorné korelnök megállapítja, hogy a javaslattal kapcsolatban hozzászólás, kérdés 
nem érkezett, ezért kéri a testületet, hogy a rendeletmódosításról szavazzanak.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı rendeletet alkotja:  
 
 
      Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
 

12/2006. /X.6./ sz. Kt. Rendelete 
A Nyáregyháza Község Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

szóló 
7/2003. /V.15./ önk. rend., 9/2002. /XI.20./ önk. rend., 3/2005. /III.3./ önk. rendelettel 

módosított 7/1999. /X.1./ önk. rendelet módosítására 
 
                                                     1.§ 
 
 
A rendelet 4. §. /1/ bek. a.  pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

                                                     
 

/a/ A megválasztott  11 fıs képviselı-testület tagjainak nevét, lakhelyét, elérhetıségi 
telefonszámát az SZMSZ. 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 

A rendelet  42. § /1/ bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

/1/ A képviselı-testület a következı állandó bizottságokat hozza létre, az alábbi létszámmal: 
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            Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság           7 fı 
            Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság      7 fı 
            Szociális Bizottság                                                9 fı 
            Oktatási, Kultúrális és Sport Bizottság                 7 fı. 
 
                                                         2.§ 
 
 
                                         Záró rendelkezések 
 
 

/1/ Ezen rendelet módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

/2/ A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben meghatározott módon a Jegyzı gondoskodik. 
 
 
Fekete Sándorné korelnök eredményes munkát kívánva átadja a szót Kravecz Lászlóné 
polgármesternek, aki a továbbiakban az ülést vezeti. 
  
Kravecz László polgármester elmondja, hogy az elızı ciklusban 4 bizottság mőködött az 
Önkormányzatnál. Annak ellenére, hogy csak 3 mőködött zökkenımentesen, javasolja, hogy 
továbbra is 4 bizottságot hozzon létre a testület. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
7 fıvel, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság 7 fıvel, Szociális Bizottság 9 fıvel, 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 7 fıvel. Azért is kellene ennyi fı, mert nagy 
helyismeretre, emberismeretre van szükség, hogy a testület elé az anyagok kidolgozottan 
kerüljenek. 
 
Maszel László képviselı elmondja, hogy egyetért a létszámmal. Véleménye szerint a külsıs 
tagoknak olyan személyeket kell választani, akik becsületesen dolgoznak, és az üléseken részt 
vesznek.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszöni az észrevételt, és megpróbál olyan külsıs tagokat 
választani, akinek a munkájára számítani lehet. Elmondja, hogy azok közül is szeretne 
választani bizottsági tagokat, akik indultak képviselınek a választásokon, de nem jutottak be 
a testületbe.  
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy azok a tagok, akik nem jelennek meg a 
bizottsági ülésen, a testületnek joga van visszahívni.  
 
Bernula István képviselı véleménye szerint az Oktatási Bizottságot ne pedagógus vezesse. 
Nem tartja etikusnak, hogy egy pedagógus a saját fınöke legyen.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint célszerő lenne olyan embert keresni, aki 
ezen a területen dolgozik. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı véleménye szerint a bizottsági munka folyamán szakértelemre 
mindenképp szükség van, mert ne olyan személy döntsön, aki hozzá nem értı. Kell, hogy a 
bizottság tagjai közt legyen szakértı és nem szakértı ember is egyaránt. 
 
Ország Mihály képviselı megkérdezi, hogy a bizottságok tagjait ki állítja össze? 
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Kérdésére válaszolva Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a javaslatot ı terjeszti 
a testület elé, és a testületnek joga van más személyeket javasolni.   

 
 
Zárt ülés:  
 
 

6.) Alpolgármester választása zárt ülésen, titkos szavazással,  eskütétele 
  108/2006. /X.5./ sz. határozat 
  109/2006. /X.5./ sz. határozat  

   
 

Nyilvános ülés: 
 
 

7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az elızı ciklusban az 
alpolgármester tiszteletdíja 70.000,-Ft volt, a költségtérítés 11.000,-Ft. Javasolja, hogy ismét 
ezeket az összegeket fogadja el a testület. 
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy van-e a tiszteletdíj megállapításánál alsó illetve 
felsı határ? 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a felsı határ 165.000,-Ft.  

   
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett, 
ezért kéri a testületet az elhangzott javaslatról szavazással döntsön. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül  
a következı határozatot hozta:  
 

     110/2006. (X.5.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Kocsis Sándor alpolgármester tiszteletdíját 70.000,-Ft/hó, 
költségtérítését 11.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 

Kocsis Sándor alpolgármester megköszöni a bizalmat és a támogatást. Reméli, hogy személye 
nem fogja „megosztani” a testületet.  
 
Maszel László képviselı véleménye szerint ezek a választások megosztják a falut. Olyan 
attrocitások érték ıt a választás estéjén, hogy dudaszóval vonultak el a háza elıtt, a feleségét 
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kigúnyolták. Véleménye szerint a választási vereséget el lehet viselni tisztességesen, 
demokratikusan kell tudni örülni a vereségnek és a nyereségnek is.    
 
Kravecz Lászlóné polgármester szeretné visszautasítani a személyeskedést. Szeretné, ha 
konstruktív és alkotó munka folyna a testületben. A személyeskedés ne menjen egymás 
munkájának rovására. 
 
Bernula István képviselı gratulál Kocsis Sándor alpolgármesterré választásához. Véleménye 
szerint a 4 szavazat, ami képviselı társa ellen volt, azt neki szánták, és ezt szeretné 
megköszöni.  
 
E g y é b   t á j é k o z t a t á s o k: 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testület tagjainak az eskütételt követı 
30 napon belül, majd minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatot kell tenniük. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozat elmarad, nem gyakorolhatja képviselıi feladatait. A 
vagyonnyilatkozatok átvétele a hivatalban megtörténhet. A mőködési szabályzatot le fogjuk 
fénymásolni, és ki fogjuk osztani a képviselık közt. Ha bárkinek bármi jogi problémája van, 
nyugodtan forduljon az Önkormányzathoz. Törekszünk arra, hogy minél több fórumra 
felkerüljön a testületi ülések meghívója. Az ülések nyilvánosak, jó lenne, ha az állampolgárok 
minél nagyobb számban részt vennének az üléseken. Véleménye szerint képezhetné egy 
késıbbi ülés egyik napirendi pontját a testület kommunikációja.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint jó ötlet lenne, ha felosztanák a települést, 
lenne 1-1 felelıse az adott résznek, és a lakosság a panaszaival fordulhatna a képviselıjéhez. A 
megfelelı információáramlás miatt is szükség lenne rá. Elmondja, hogy bármelyik képviselı, 
bármikor bejöhet az önkormányzathoz, ami nem döntést igénylı kérdés, abban próbálnak 
segítséget nyújtani.  
 
Ország Mihály képviselı véleménye szerint a kommunikációáramlás tényleg nem megfelelı. 
A nem hivatalos honlapon pontatlanságok, súlyos vádak jelentek meg, ami nem tesz jót a 
hivatalnak és a képviselı-testületnek sem. Véleménye szerint a lakosságot sőrőbben kellene 
tájékoztatni a testületben folyó munkáról, fórumokat kellene tartani, ha lehetıség van rá. 
Szükségesnek tartaná, ha a képviselık fogadónapot tartanának például akár a hivatalban, ahol 
az állampolgár elmondhatja észrevételét. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint is jó ötlet lenne a fogadónap bevezetése. 
Lehet, hogy a képviselıkhöz jobban bejönnének az állampolgárok panaszt tenni, véleményt 
nyilvánítani. 
 
Kocsis Sándor alpolgármester véleménye szerint szét kellene osztani a területeket. Szerinte 
személyesebb, ha a képviselı lakására mennének az állampolgárok.   
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint az olyan témaköröknél, amikor civil 
szervezetek érintettek a dologban, feltétlen meg kellene hívni ıket. A környezetvédelmi 
bizottsági üléseken, amikor olyan feladat van, hogy egyéni gazdálkodókat érint, az 
egészségügyi témánál egészségügyben dolgozókat, az oktatási bizottsági üléseken a 
tantestületnek kellene meghívót küldeni.  
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az alakuló testületi ülés napirendjén 
szereplı kérdéseket megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, 
ezért megköszönve a jelenlétet, 19.30 órakor a nyilvános ülést bezárja.  

 
 

- kmf.- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné  
  polgármester          mb. jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 


