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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 12-
én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

Bernula István
Farkas László
Fekete Sándorné
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Vajasné Kovács Éva képviselők.

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait, valamint a lakosság
részéről megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős
testület 10 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselő-testület az alábbiak
szerint fogadta el.

1.) Fogorvosi pályázatok.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

2.) Étkezési térítési díjak.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

3.) Önkormányzati építési telek értékesítése – Mészáros Sándor
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

4.) Önkormányzati építési telek értékesítése – Tisztán Rita
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

5.) 2010. évi Munkaterv.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

6.) Egyebek.
a)    Napirenden kívüli hozzászólások.
b)   Traffipaxról tájékoztatás.
c) Sporttal kapcsolatos tájékoztató.

   d)  Fogászati rendelési idő módosítására vonatkozó kérelem.
   e)  Nagyné Czira Ildikó és Báderné Bakó Irén pedagógusok kérelme.
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Napirend előtti hozzászólások:

Egresi Péter kérdése: a gázátállással kapcsolatosan történt-e előrelépés.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy júniusban lesz aktuális
a kérdés. Érkeznek ajánlatok, testület elé fognak kerülni.

Ország Mihály András képviselő: az élő betlehem programsorozattal kapcsolatosan
elmondja, hogy két színvonalas produkció volt látható a záró ünnepségen. Hiányérzete volt a
műsorral kapcsolatban, ugyanis akik szervezték, azok közül senki nem nyitotta meg a műsort,
nem zárták le és senki nem köszönte meg a részt vevőknek a produkciót. Úgy gondolja, hogy
ezzel rossz üzenetet küldenek azoknak, akik hajlandóak és képesek munkát végezni a falu
érdekében.

Kravecz Lászlóné polgármester: egyetért a kritikával. Szervezésben az önkormányzat nem
nagyon vett részt, mert volt szervező. Az ünnepség megkezdése előtt két perccel  kérte fel a
szervező az ünnepség megnyitására. Úgy gondolja, erre illik felkészülni.

Ország Mihály András képviselő:  megemlékezik a 67 évvel ezelőtt, a Don kanyarnál elesett
magyar katonákról.

Kravecz Lászlóné polgármester lezárja a napirend előtti hozzászólásokat.

1.) Fogorvosi pályázatok.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság a két fogorvosi pályázót
megismerte. Kéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat.

Maszel László képviselő: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság egyhangú
döntése alapján dr. Pallag Ferenc fogorvost javasolják alkalmazni vállalkozó fogorvosként.

Kravecz Lászlóné polgármester: felmerült a képviselők részéről, hogy jó lenne egy átmeneti
időt beiktatni. Dr. Mike József jelenlegi fogorvosnak 8 hónap a felmondási ideje, amiből 4
hónapra az önkormányzat köteles felmenteni a munkavégzés alól. Javasolja, hogy a második
4 hónapra bízzák meg az új fogorvost, addig elintézi a vállalkozásához szükséges okmányok
beszerzését.

Bernula István képviselő: javasolja, hogy az új fogorvossal meg kell beszélni, mikor szeretne
kezdeni és megbízással alkalmazni. A megbízási idő alatt végzett munkája alapján kiderül,
hogy véglegesítsék-e.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az
Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, miszerint dr. Pallag Ferenc
fogorvost bízzák meg a nyáregyházi vegyes, gyermek- és felnőtt lakosságot ellátó körzet
fogorvosi teendőinek ellátásával, szavazzon.



3

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

1/2010. (I.12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a működtetési jog megszerzése esetén meg kívánja
bízni dr. Pallag Ferenc fogorvost a nyáregyházai vegyes,
gyermek és felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet
lakosságának fogorvosi ellátásával, területi ellátási
kötelezettséggel, vállalkozási formában.

Nyáregyháza Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz,
hogy  dr.  Pallag  Ferenc  az  FPEP-vel  közvetlenül
finanszírozási szerződést kössön.

A fogorvosi ellátáshoz az önkormányzat biztosítja a
rendelő helyiséget, annak rezsi költségeinek
megfizetéséről, a szükséges eszközökről, azok
karbantartásáról, pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről,
illetve folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról dr.
Pallag Ferenc gondoskodik.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, külön szavazzanak arról: hogy
dr. Pallag Ferenc mielőtt vállalkozásba átveszi a körzet ellátását, megbízással alkalmazzák –
a vele egyeztetett időponttól – az engedélyek megszerzése után.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

2/2010. (I.12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szükséges engedélyek megszerzését követően
megbízással alkalmazni kívánja  dr. Pallag Ferenc
fogorvost a nyáregyházi vegyes, gyermek és felnőtt
lakosságot ellátó fogorvosi körzet lakosságának fogorvosi
ellátásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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2.) Étkezési térítési díjak.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Csiló és Társa
Kft. szerződés-módosítást kezdeményezett, miszerint 2010. január 1-től 8 %-os áremelést
kíván végrehajtani.
Az előterjesztésben szereplő b) változatot javasolja elfogadásra, mert a szerződés szerint a
Csiló és Társa Kft. csak a KSH által közzétett százalékkal növelheti a térítési díjakat. Ennek
közzétételére csak január 14-én kerül sor.

Maszel László képviselő: egyetértve a Kravecz Lászlóné polgármester előterjesztésével,
hogy csak a KSH által közzétett árindex ismeretében, abban a mértékben történjen az
áremelés.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzott
javaslattal, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

3/2010. (I.12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csiló és Társa Kft. 2010. 01. 06-i levelében
foglalt árajánlatát nem fogadja el, áremelésre csak a
megkötött szerződésben rögzített mértékben kerülhet sor.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
döntéséről az érintettet értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Önkormányzati építési telek értékesítése – Mészáros Sándor

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Mészáros Sándor és Rácz Éva nyáregyházi
lakosok kérelmét, miszerint a Mátyás kir. úti 1684. hrsz-ú önkormányzati telket szeretnék
megvásárolni. Egyben kérdéssel is fordultak a képviselő-testülethez: ha négy éven belül nem
tudják használatba vételre képes állapotba hozni az épületet, akkor ki kell-e fizetni a testület
által meghatározott piaci értéket?
Kéri a képviselő-testület észrevételét, javaslatát.

Maszel László képviselő: javaslata, hogy négy éven belül el kell kezdeni az építkezést és hat
éven belül át kell adni az épületet. Ha hat éven belül nem kapják meg a használatba vételi
engedélyt, akkor a telek piaci értékének a különbözetét ki kell fizetni.

Bernula István képviselő: egyetért Maszel László képviselő javaslatával és javasolja
elfogadásra.
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Ország Mihály András képviselő: szintén egyetért az elhangzott javaslatokkal. Nagy
örömére szolgál, hogy már két jelentkező is van, nyáregyházi fiatalok, akik itt szeretnének
letelepedni, családot alapítani.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, hogy  aki egyetért az elhangzott
javaslattal szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

4/2010. (I.12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 1684. hrsz-ú
építési telket, ami természetben a Mátyás király úton
található, alapterülete 810 m2, 1.000.000,- Ft
kedvezményes bruttó vételárért – hat éven belüli beépítési
kötelezettséggel – eladja Mészáros Sándor és Rácz Éva
vevőknek. A beépítést a szerződés aláírását követő négy
éven belül meg kell kezdeni.

Amennyiben beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, -
ideértve a beépítés megkezdése időpontja elmulasztását -
úgy köteles az ingatlan jelenlegi forgalmi értékének –
2.000.000,- Ft + Áfa – és a kedvezményes vételár
különbözetét megfizetni.

Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

4.) Önkormányzati építési telek értékesítése – Tisztán Rita

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Tisztán Rita és Hajdú Ákos 1680. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú építési telek vásárlására vonatkozó kérelmét. Javasolja a kérelem
elfogadását.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a fenti javaslattal, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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5/2010. (I.12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 1680. hrsz-ú
építési telket, ami természetben a Mátyás király úton
található, alapterülete 811 m2, 1.000.000,- Ft
kedvezményes bruttó vételárért – hat éven belüli beépítési
kötelezettséggel – eladja Tisztán Rita és Hajdú Ákos
vevőknek. A beépítést a szerződés aláírását követő négy
éven belül meg kell kezdeni.
Amennyiben beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, -
ideértve a beépítés megkezdése időpontja elmulasztását -
úgy köteles az ingatlan jelenlegi forgalmi értékének –
2.000.000,- Ft + Áfa – és a kedvezményes vételár
különbözetét megfizetni.

Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

5.) 2010. évi Munkaterv.

Kravecz Lászlóné polgármester várja a képviselő-testület javaslatát, észrevételét a napirendi
ponttal kapcsolatban.

Maszel László képviselő: javasolja, április hónapra felvenni a felső-nyáregyházi majális,
július hónapra pedig a falunap szervezését.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri
a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott módosítással a 2010. évi Munkatervet
elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

6/2010. (I.12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2010. évi Munkatervét elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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6.) Egyebek.

a) Napirenden kívüli hozzászólások.

Maszel László képviselő: javasolja, hogy a napirend előtti hozzászólásokra, az egyebek
napirendi pont tárgyalása előtt kerüljön sor. Ekkor a lakosság részéről megjelent vendégek
tudnának kérdéseket feltenni. Ezzel elkerülhető, hogy az egyes napirendre meghívott
vendégek idejét raboljuk.

Fekete Sándorné képviselő egyetért a javaslattal, csak akkor van gond, ha sok a napirend.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

7/2010. (I.12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatban nem nevesített képviselői hozzászólásokat a
nyilvánosan tárgyalt napirendek után lehet megtenni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

b) Traffipaxról tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy telefonon
megkereste Mágó Mihály, aki azt kéri, ha a képviselő-testület dönt arra vonatkozóan, hogy
traffipax méréseket lehet elvégezni Nyáregyháza területén, akkor ők ennek jogi részét
lerendezik. A Polgárőrség végezné a méréseket.

H o z z á s z ó l á s o k :

Egresi Péter: beszélt az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályvezetőjével, aki  elmondta,
hogy a törvény úgy határozott, lehet méréseket végezni, de csak a közút kezelőjének. Minden
esetben a rendőrséghez kell befolyni az összegnek, a rendőrség végzi azt az adminisztrációs
munkát, ami a szabálysértési eljárás lefolytatásával kapcsolatos. A törvény bizonyos
szempontból ellentmondásos. A rendőrséget felmentették az alól a feladat alól, ami
egyébként kötelező lenne ahhoz, hogy ezt végre lehessen hajtani. Ugyanis online kellene
kapcsolatba lépni a mérő szerkezetnek a rendőrség rendszerével és az adatokat továbbítani,
hogy esetleges visszaélésre ne kerülhessen sor.
Javaslata: hogy ne az alvállalkozó kössön szerződést a Magyar Közút Kht-val, hanem az
önkormányzat.  Így az egész folyamat az önkormányzat kezébe lehetne és nyugodtan
mérhetne a Magyar Közút útjain is.
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Kravecz Lászlóné polgármester: az is előrelépést jelentene, ha az önkormányzati utaknál
(Kossuth, Kölcsey) mérhetnének, mert többször előfordul gyorshajtás.

Albert Ottó: a traffipaxot csak olyan személy kezelheti, aki át van világítva. A polgárőrség
nem végezhet mérést, mert nonprofit szervezet. Véleménye, hogy sok a joghézag és nem
megoldható.

Kravecz Lászlóné polgármester véleménye, hogy nem szabad elszalasztani a lehetőséget. Ha
mégis talál a vállalkozó úr erre lehetőséget, akkor az esélyt meg kell adni, ezzel az
önkormányzat semmit nem veszít.
Maszel László képviselő: javasolja, mindenféleképpen el kell kezdeni a vállalkozóval
traffipax mérésre vonatkozó engedély megszerzését.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzott
javaslatokkal, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

8/2010. (I.12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy Mágó Mihály
közreműködésével kezdje meg a traffipax mérésre
vonatkozó engedély megszerzését.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

c) Fogászati rendelési idő módosítására vonatkozó kérelem.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a fogorvos rendelési idő módosítására vonatkozó
kérelmét. Indoklásként a kérelemben megemlíti, hogy a téli csúszós időjárás miatt tartják
indokoltnak a rendelési idő változását.
Nem támogatja a változtatást, mivel a fogászat területén változások lesznek.

Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fogászat rendelési idejének változatlanul
hagyása mellett döntött.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

d) Nagyné Czira Ildikó és Báderné Bakó Irén pedagógusok kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a pedagógusok kérelmét, miszerint ők Felső-
nyáregyházáról járnak át, nem helyi járatú autóbusszal munkahelyükre. A cafetéria
rendszerbe csak a helyi járatú közlekedés szerepelhet, a helyközi járat nem, az ugyanis
munkába járás költsége. Ez az összeg 60-60 eFt-ot képvisel évente. Kérik, hogy a képviselő-
testület méltányosságból a Munka Törvénykönyv 165. §-a értelmében szociális jóléti
juttatásként adja meg részükre ezen összeget.
Várja a képviselő-testület véleményét, javaslatát.

Fekete Sándorné képviselő: javasolja a kérelemben foglaltak elfogadását. A két fő
pedagógus a buszon utazó gyermekek fegyelmezését is megoldja.

Maszel László képviselő: nem ért egyet képviselő társával, mert aki a község távolabbi
részéről jár be dolgozni, az is kérhetné ezt a támogatást. Egy községről beszélünk, nincs két
Nyáregyháza.

Kravecz Lászlóné polgármester: nem mindegy, hogy Felső-nyáregyházáról, vagy
Károlyitelepről kell bejönni, egészen más feltételek vannak. Ugyanez vonatkozik a
tanulmányi szerződéses kollégákra is, akiknek a teljes cafetéria keretét kimerítené.
Véleménye szerint ez a két pedagógus hátrányt szenvedne a többiekkel szemben. Javasolja a
két pedagógusnak az utazási költség kifizetését.

Bernula István képviselő: nem ért egyet Fekete Sándorné képviselő azon megjegyzésével,
hogy a két fő pedagógus megoldja a buszon a gyermekek fegyelmezését, mivel az iskolában
a 28 pedagógus sem tudja ezt megoldani.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a két pedagógus 2010. évre vonatkozóan
útiköltségét a bérlet árának megfelelően megkapja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 6 igen szavazattal, 4 ellenében a következő határozatot
hozta:
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nagyné Czira Ildikó és Báderné Bakó Irén
kérelmét támogatja.
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e) Sporttal kapcsolatos tájékoztató.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportöltözőben
szétfagyott a vízrendszer. Ezen kívül a pályán egy gyermekre ráesett a kiskapu.

Farkas László képviselő, a sportvezetőség tagja felvetett problémákra elmondja, hogy a
sportöltözőben történt károk elhárítása már megkezdődött. Tavasszal lefogják betonozni a
kiskapukat.

Fekete Sándorné képviselő kérdése: tavaszig meg kellene oldani, hogy a kapuk
bekerüljenek a pályáról, mivel a gyermek sérülése komoly volt.

Farkas László képviselő: a kiskapukat oda fogják láncolni a nagykapukhoz.

Egyéb hozzászólások, tájékoztatás.

Egresi Péter: közelednek az adóbevallások, közzé kell tenni a nyáregyházi alapítványok
adószámát.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a KIA autót
műszaki vizsgára kellett vinni, melynek költsége 330 eFt. Ezt az összeget át kell adni a
költségvetésből a Nyár-Víz Kft-nek.

Bernula István képviselő véleménye, hogy egy 6 éves autót már nem szabad szervizbe
vinni.

Maszel László képviselő Horváthné írt egy könyvet Petőfi István életéről, nyáregyházi
történés is van benne. Megkapta a könyveket, a következő ülésre behozza, 1000,- Ft-ba kerül.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a mai napon felkereste Bába János és kérte,
hogy a Nyáregyháza története 2. kiadásához szponzorokat kellene keresni. Fogytán vannak a
könyvek. Bába János kibővítené új információkkal.

Fekete Sándorné képviselő felháborodását fejezi ki, hogy kutyáját megmérgezték.
Valószínűsíti, hogy két diákja tette, akiket látott a kutya közelébe.
A képviselő-testület minden tagja elítéli a cselekményt.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, az ülést 1845 órakor
bezárja.

- kmf -

      Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző
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