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Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. április 10-i rendes ülésének
6/2013. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 10-i rendes
üléséről.
Jelen vannak:

Horváth János polgármester
Usák László alpolgármester
Kiss Szilveszter képviselő
Hajas Attila képviselő
Varga Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József körjegyző, Tóth Józsefné Bátonyterenyei
Kistérségi Szociális Központ intézményvezető helyettese, Sípos Istvánné adóügyi főelőadó
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 5 fő képviselő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitotta.
Napirend módosító javaslata: kéri harmadik napirendi pontként tárgyalni az önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepcióját, negyedik napirendként pedig az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatának módosítását, a többi napirend értelemszerűen egyet csúszik.
Ezt követően szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1. A Bátonyterenye és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
2. A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2014. évi koncepciójára
Előterjesztő: polgármester
4. Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: polgármester
5. Egyebek
6. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
A Bátonyterenye és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Horváth János polgármester köszöntötte Tóth Józsefné intézményvezető helyettest, majd kérte,
előterjesztését tegye meg.
Tóth Józsefné: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy eddig kistérségi társulás keretében látták
el a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Június 30-ig dönteni kell hogy e feladatokat
a település önállóan, vagy valamilyen társulási formában kívánja megoldani. Fontos tudni, hogy
ezen feladatok ellátása szigorú törvényi feltételeken alapul, melynek betartását a gyámhivatal
szigorúan ellenőrzi. A településen kötelező feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a
gyermekjóléti szolgálat működtetése. A családsegítés nem kötelezően ellátandó feladat, de nem
tudja a gyermekjóléti szolgáltatástól élesen különválasztani. Amennyiben az önkormányzat úgy
döntene, hogy esetleg önállóan látja el a feladatokat, előtte érdemes átgondolni a következőket:
 A Bátonyterenyei Egészségház, mely második emeletén van a szociális központ, egy nyertes
pályázat keretén belül épült meg, melyben részt vettek az önkormányzatok is. A pályázat feltétele
volt, bizonyos ideig a működtetést is vállalni. Feladatok ellátására is pályáztak a települések
vállalva, azt, hogy a feladatokat kistérségi szinten látják el. Meg kell nézni, hogy milyen
jogkövetkezményei vannak, ha nem kistérségi szinten lesznek a feladatok ellátva, nehogy
visszafizetési kötelezettsége keletkezzen az önkormányzatnak. Erre már kistérségi szinten tettek
lépéseket, felvették a kapcsolatos a pályázat kiírójával, folynak az egyeztetések.
 Tárgyi feltételeket biztosítani kell, a családgondozó tárgyalásokra, elhelyezési értekezletekre
jár, melynek költsége nem kevés. Nagyon sok az adminisztrációs feladat, a papír és a
festékfelhasználás.
 Minden esetben biztosítani kell a családgondozó szakszerű helyettesítését. Ezt eddig bentről
oldották meg.
 A személyi feltételek elég kemények, képesítési feltételek: szociálpedagógus, szociális munkás,
szociálpolitikus. Mindezekhez diplomás bér is tartozik.
Kiss Szilveszter: A gondozott családok együttműködőek ?
Tóth Józsefné: Sokszor csak látszólagos együttműködés van, amikor ott vagyunk, mindent
megígérnek a szülők, de 2005. óta mindig ugyanazok, ugyanazokkal visszatérő problémák vannak.
Úgy gondolja, hogy nem jönnének ki az önkormányzatok anyagilag jobban akkor, ha egyedül látná
el a feladatokat. Reménykedik a társulási keretekben, a szakmai felügyelet, szakszerű helyettesítés
és a már fentebb említett pályázat miatt. Véleménye szerint a feladatellátás minőséges sokkal jobb
lenne. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy egyedül kívánja ellátni a feladatokat, működési
engedélyt kell kérni, ha ez nincs, normatívát nem lehet lehívni.
Horváth János: Kéri a jelenlévőket, hogy az óvoda kérdését és a szociális részt vegyük ketté. Ő sem
tudja mi lenne a helyes megoldás. Ha önállóan látjuk el a feladatot nem biztos hogy anyagilag
kedvezőbben fogunk kijönni, ki fogja azt a rengeteg papírmunkát elvégezni. Holnapi napon lenne
Bátonyterenyén társulási ülés, de anyagot még nem kaptunk. Megfelelő tájékoztatás nélkül jelen
pillanatban dönteni nem szabad.
Kiss Szilveszter: Számítások szerint mennyi a normatíva ?
Bata József jegyző: Jogszabály mondja ki 2013 évre vonatkozóan, hogy a társulások megszűnnek
de egész évre a normatívát a társulások hívják le. Az hogy a feladatellátások július 1től hová
kerülnek, a társulásban lévő képviselő-testületek és a társulási tanács döntése lesz. Mint működtetőt,
bentről jelenleg csak az önkormányzatokat tudják megjelölni. Lehet társulást létrehozni különböző
feladatokra, vagy a feladatellátást ki lehet adni vállalkozásba. Több variáció lehetséges. Gond az,
hogy nem születtek meg a szükséges előkészítő döntések a felelős döntéshozatalhoz. Hétfőig
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valamit dönteni kell. Azt ma kimondani, hogy mi legyen a szociális ellátórendszer sorsa, nem
tudom hogy lehet-e. Ahhoz korrekt előkészítő anyagra lenne szükség. Tartok attól, hogy nem látjuk
a ránk váró kötelezettségeket, melyet egy nem döntés ránk testálna. Lehet hogyha nem hozunk
döntés jobban járunk, mintha hoznánk. Javasolja, hogy most csak óvoda szintjén szülessen döntés.
Horváth János polgármester: Óvoda kérdésben tudunk dönteni most, a szociális központról nem.
Véleménye szerint önállóan, vagy mikrotérségben is tudjuk működtetni. Lehetőség lenne,
amennyiben az egyház is támogatja, egyházi működtetésben is fenntartani.
Ezt követően Tóth Józsefné eltávozott az ülésről.
Horváth János polgármester javasolta a jelenlévőknek, hogy most hozzák meg az óvodával
kapcsolatban döntésüket, miszerint az óvodát kihozzák a társulásból, a szociális részről pedig kellő
információ hiánya miatt most ne döntsenek.
Usák László: Egyet értett a polgármester javaslatával.
Kiss Szilveszter: Amíg a következményeket nem látjuk, nem tudunk kilépni.
Horváth János polgármester szavazásra tette fel, hogy a település óvodáját a képviselő-testület
kihozza a társulásból.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
26/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Bátonyterenye
Kistérségi Óvoda Kerekerdő Tagóvodáját 2013. július 1-től önállóan kívánja működtetni.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy döntését képviselje a Társulási Tanácsban.
Horváth János polgármester szavazásra tette fel, hogy a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés
további működtetéséről dönteni nem tud a képviselő-testület információ hiány miatt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
27/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Bátonyterenye és
Térsége Kistérségi Társulás keretein belül működtetett gyermekjóléti szolgálat, családsegítés és
házi segítségnyújtás 2013. július 1-ét követő működtetéséről elegendő információ hiányában
dönteni nem tud.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a következő testületi ülésre a Társulástól szerezze be a
döntéshez szükséges információkat és terjessze döntésre a testület elé.
2. napirendi pont tárgyalása
A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Horváth János polgármester nem kívánt szóbeli kiegészítés fűzni a küldött írásos előterjesztéshez,
kérte a jelenlévőket kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013.(IV.11.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások szabályozásáról szóló
4/2008.(VI.13.) számú rendeletének módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat 2014. évi koncepciójára
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester nem kívánt szóbeli kiegészítés fűzni a küldött írásos előterjesztéshez,
kérte a jelenlévőket kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
28/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
költségvetési koncepcióját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2014.

évi

4. napirendi pont tárgyalása
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: polgármester
Horváth János polgármester előterjesztésében tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testület
2013. február 20-án tartott testületi ülésén módosította a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást. A nemzetiségi törvény változása miatt az együttműködési
megállapodást vagy szó szerint kell szerepeltetni az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatában, vagy mellékletként, vagy függelékként kell csatolni. Az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletben a különböző
megállapodásokat függelékkén szerepeltetjük, ezért javaslom, hogy az együttműködési
megállapodás is a SZMSZ függeléke legyen.
Usák László képviselő javasolja, hogy függelékként csatolja a testület az SZMSZ-hez a
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megállapodást, mivel ez a legegyszerűbb módja.
Több hozzászólás, vélemény nem volt, a polgármestert szavazásra tette fel az SZMSZ
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el.
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013.(IV.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-ből való kiválás.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Kiemelte, a Vízművagyon megosztása véleménye szerint csak pereskedéssel fog menni.
Bata József jegyző: Ismerteti a határozati javaslatokban foglaltakat.
Horváth János polgármester: A jogi hátteret az ÉRV Zrt adja.
Miután a jelenlévők részéről érdemi észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az
írásos előterjesztés szerinti sorrendben egymás után szavazásra tette fel a kiküldött határozati
javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
29/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 12/2013. (II.21.) számú
határozatában – az önkormányzat és a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-vel fennálló
üzemeltetési jogviszony tárgyában - már kimondott döntését megerősíti az alábbiak szerint:
Az ellátásért felelős önkormányzat a tényleges üzemeltetési jogviszonyt(üzemeltetési szerződést)
a víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. törvényben foglalt általános szabályokra tekintettel
2013. év végére szólóan 8 hónapos határidő figyelembe vételével felmondja.
Az üzemeltetési jogviszony 2013. év végével történő felmondása okafogyottá válik, amennyiben az
üzemeltetési jogviszony legkésőbb 2013. június 30. napjával történő felbontására 2013. április 30ig történő jóváhagyással, közös megegyezéssel kerül sor az érintett felek között.
Határidő: azonnal és 2013. április 30., 2013. december 31.
Felelős: Horváth János polgármester
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
30/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a település
polgármestere Mátraterenye, Mátranovák, Szuha és Dorogháza települések polgármesterével együtt
írásban kezdeményezzék a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2013. áprilisi közgyűlését
megelőzően az alábbi napirendi pont felvételét a közgyűlésen történő megtárgyalásra:
Mátranovák, Mátraterenye, Mátramindszent, Szuha és Dorogháza településen víziközműszolgáltatási üzemeltetési jogviszonyának legkésőbb 2013.június 30-ig történő közös
megegyezéssel történő felbontása, jóváhagyása.
Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Horváth János polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
31/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Megállapodás a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti (ivóvíz-szolgáltatási)
víziközművek önkormányzatok tulajdonába történő átszállásáról” tárgyú dokumentum 2. számú
mellékletében foglalt Kizárólagosan egy önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő
víziközmű-vagyonelemek és a
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű
Tulajdonközössége közös tulajdonába kerülő víziközmű- vagyonelemek kimutatását.
A képviselő-testület a kimutatásban foglaltakat - különös tekintettel a tulajdonközösség közös
tulajdonába kerülő víziközmű vagyonelemek Mátramindszent önkormányzat
közigazgatási
területét érintő tételeire - nem fogadja el.
A vagyonelemek önkormányzati tulajdonba adását érintő sikertelen egyeztetési eljárásokra
tekintettel a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az átszálló önkormányzati tulajdon körének,
tételeinek felülvizsgálata tárgyában jogorvoslati eljárás induljon az illetékes bíróságnál. A
képviselő-testület a peres eljárás megindításával kapcsolatos gesztori feladatokkal megbízza
Szuha község polgármesterét, egyben felhatalmazza Szuha község polgármesterét, hogy az
önkormányzat jogi képviseletével ügyvédet bízzon meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Horváth János polgármester és gesztor önkormányzat polgármestere
Horváth János polgármester ezt követően elmondta, hogy a Fagyöngy Patika képviselője felkereste,
jövő hét hétfőtől indul a gyógyszerkiváltás.
Mindszenti Napok Egyesülete péntek és szombati napon megalapították új egyesületüket. 2.400.-Ft
az éves tagdíj, be lehet lépni tagként, pártoló tagként. Önkormányzat hozzájárulása 20.-Ft/lakó/év. A
Mindszenti napok az idén Pér-Mindszenten lesz megrendezve 2013. június 28. 29. és 30. napján, a
részvételi díj 2.000.-Ft + útiköltség. Az útiköltség a részvevők számától függ.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
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hozta:
32/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Község Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a település részt kíván venni a már
hagyományos Mindszenti Napok rendezvényen 2013. június 28 – 30 között Pér-Mindszentpusztán.
Felhatalmazza polgármesterét hogy a hagyomány megőrzése érdekében az előkészítő munkálatokat folytassa
le, szervezze a részvételt. Az étkezési hozzájárulást 2.000.-Ft/főben állapítja meg, melyet a jelentkezőknek
kell fizetni.
A belső ellenőrzési feladatok ellátása 2013. január 1-től önkormányzati feladat lett, eddig kistérség látta el.
Javaslom az eddigi Az UNIVERSAL AUDIT KFT-t megbízni a feladatok ellátásával, ismerjük, jobbat,
olcsóbbat nem kapunk. Az éves díj 100.000 e Ft/ÁFA/év.
Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a belső ellenőrzés feladatellátására
vonatkozó javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
33/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az
UNIVERSAL AUDIT KFT-t bízza meg, a díjat 100.000.-Ft + ÁFA-ban elfogadja.
Felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására.
A polgármester ismertette a Belügyminisztérium leiratát, miszerint a Kormány elismeréssel és
megbecsüléssel tekint azon önkormányzatokra is, melyek feladataik ellátását hitelfelvétel nélkül,
felelősségteljes gazdálkodással valósították meg. A Belügyminisztérium előterjesztést készít a Kormány
számára, hogy az adósságkonszolidációval nem érintett települések is megerősíthessék gazdálkodásukat.
Ezzel lehetőségük nyílhat a korábban elhalasztott fejlesztések, beruházások megvalósítására. Ahhoz hogy
megfelelő javaslatot tudjanak tenni, szükség van az érintett önkormányzatok elvárásaira, elképzelések
megismerésére. Erre a megkeresésre adtunk választ, melyben a további fejlesztést két területre koncentráltuk.
 8 osztályos iskola további működtetése. Ennek feltétele a fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere,
hőszigetelés.
 A fenntarthatóság és a további fejlődés feltétele az idegenforgalom és ezen belül a fogadókészség
növelése, a Bakancsos turistaház fejlesztése.
(Válaszlevél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezt követően ismertette az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet által tartalmazott pályázati
lehetőségeket.
Pályázni lehet kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, óvodai, iskolai
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra, valamint közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítására. Mi az óvodai étkeztetést biztosító épület felújítását szeretnénk megoldani.
Ismertette a Belügyminisztérium részére megküldött válaszlevelet.
(Válaszlevél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a háziorvosi rendelő fűtése korszerűsítésre
szorul, mivel a vízcsövek elavultak, több helyen már javítani kellett a csöpögés miatt. A házorvos vállalta
hogy megállapodás esetén a felújítást elvégezteti oly módon, hogy az önkormányzat felé a fizetendő díj
ellenében elszámol.
Az önkormányzatnak jelenleg erre a célra pénze nincs, ezért javasolja a megállapodás megkötését a
háziorvossal.
A képviselők részéről más javaslat, ellenvetés nem volt.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2013.(IV.10.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonát képező
háziorvosi rendelő fűtéskorszerűsítését Dr. Filep Eszter Éva háziorvos elvégeztesse és ellentételezésként a
díjba beszámíthassa.
Felhatalmazza polgármesterét az erről szóló megállapodás aláírására.
Bata József jegyző ismertette Hajas Sándorné Mátramindszent, Holdvilág út 4. szám alatti lakos kérelmét.
Nevezett azzal a kérelemmel fordult hozzám, hogy a kapujuktól az útig olyan rossz az út, hogy közlekedni
még gyalogosan sem lehet rajta. Még a betegszállító sem tudná lakását megközelíteni. Az út gödrös, saras, az
össze-vissza tolatásoktól. Kérte az út helyreállítását.
Megnézte a területet, a nyilvántartásban nem útként szerepel, az erdőhöz tartozik. Helyreállítási
kötelezettségünk nincs. Ezt meg tudom válaszolni.
Varga Istvánné: Kihez tartozik ?
Bata József jegyző: Kiss Józsefhez, az erdőbirtokossági társulat vezetőjéhez.
Kiss Szilveszter: Ha van, küldjünk ki két közmunkást, állítsa helyre az utat, legalább a betegszállító ki tudjon
menni.
Horváth János polgármester: Megoldjuk.
Sípos Istvánné: Maruzs József háza előtt hordták le az erdőn letermelt fát, a házunk előtt tárolták. Az útra
ráhordták a sarat Maruzs háza előtt járhatatlanná vált.
Usák László: Az erdészetnél nem lehet termelni a sár miatt, nem kellene megengedni az erdőbirtokosságnál
sem.
Horváth János polgármester: Végh Tamás megígérte, hogy egy napig tárolja a fát, a területet helyreállítja, ami
a mai napig nem történt meg.
Hajas Attila: Én is voltam fenn, még az LKT is elakadt olyan sár van.
Horváth János polgármester: Közmunkásokat oda tudom küldeni, megigazíttatom.
Elmondta továbbá, hogy a temetői vadászat nem megoldott dolog, ott valamit érvényesíteni csak polgári
peres úton lehet. Lőni nem mernek, félnek hogy sírkövet találnak el. Mi megtettük amit lehet.
6. napirendi pont tárgyalása
Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
Zárt ülés külön jegyzőkönyvben rögzítve.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület ülését 21.00
órakor bezárta.
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