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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes 

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Gerencsér Jenő, Grózner Tiborné és Kovács 

Tibor képviselők 

 

Igazoltan távol maradt: Mészáros Attiláné alpolgármester 

 

Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 

önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az 

ülésen megjelent. Alpolgármester asszony munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan maradt 

távol az ülésről. Javaslom az írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

2./ Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

     pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

3./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

     megalkotása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester  

 

4./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester  

 

5./ Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester  

 

6./ Egyebek  

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
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(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Bagladi Róbert polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2013. évi költségvetését egyszer már módosította, de a zárszámadás elfogadása 

előtt részben a kötelező változások átvezetése, részben az éves teljesítés alakulása miatt ismét 

szükségessé vált a költségvetés módosítása. A módosítás a következőket tartalmazza: A 

központi költségvetéssel összefüggő előirányzat 3665 eFt-tal növekedett, ezt beépítettük a 

költségvetésbe. A fa eladása nem valósult meg, ezért az intézményi működési bevételt a 

teljesítést figyelembe véve csökkentettük 2300 eFt-tal. A közcélú foglalkoztatáshoz kapott 

támogatás a közfoglalkoztatotti létszám növekedése miatt megemelkedett 4723 eFt-tal. A 

bevételeknek megfelelően a kiadási oldalt is módosítani kell. A személyi kifizetések összegét 

2300 eFt-tal, a járulékok összegét 200 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3588 eFt-tal 

emeltük meg. A módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 6088 eFt-tal 

növekedett, a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a módosítások után 

60631 eFt-ra módosult.  

 

Bagladi Róbert polgármester: A közfoglalkoztatással kapcsolatban el szeretném mondani, 

hogy a közfoglalkoztatás keretében az idei évben május 15-től szeptember 30-ig 7 főt 

foglalkoztat az önkormányzat 70 %-os állami támogatással. Kérdés, észrevétel a 2013. évi 

költségvetés módosításához? Megállapítom, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Javaslom 

Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati 

rendelet előterjesztés szerinti módosítását, a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

2/2014. (V. 16.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (V. 16.) 

önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint 

megalkotja. 

 

 

2./ Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

     pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

is mai ülésünkön kell döntenünk. Az előterjesztést megkaptuk, a részleteket Pusztai Klára 

osztályvezető ismerteti képviselő-testületünkkel. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A 2013. évi zárszámadás elkészült. A 2013. évi 

költségvetés bevételi főösszege 58199 eFt-ra, míg a kiadási főösszeg 55820 eFt-ra teljesült, a 
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záró pénzkészlet 2013. december 31-én 2737 eFt volt. A bevételek összességében 96 %-ra 

teljesültek. Az állami támogatásokat a 12. melléklet mutatja be. 2013. évben 25762734 Ft-ot 

kapott az önkormányzat a központi költségvetésből, ami jelentős összeg. A közhatalmi 

bevételek jól alakultak, meghaladták a tervezett előirányzatot. A közhatalmi bevételekből 699 

eFt bevétel származott. Az intézményi működési bevételek 1213 eFt-ban teljesültek. A 

támogatások, átvett pénzeszközök között kerülnek kimutatásra az államháztartástól és egyéb 

szervezetektől átvett pénzeszközök. Óvodáztatási támogatásra 20 eFt, a közmunkaprogramok 

keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra 24823 eFt, a társulástól 46 eFt, Murarátka Község 

Önkormányzatától 200 eFt, gyermekprogramok finanszírozására 212 eFt érkezett. A 

felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 376 eFt volt. Likviditási hitelt 2013. évben az 

önkormányzat nem vett fel. A kiadások a tervezett előirányzat 92 %-ában teljesültek. 

Személyi jellegű kifizetésre 23942 eFt-ot, járulékokra 3841 eFt-ot fordított az önkormányzat. 

Dologi kiadásokra 3 millió forinttal kevesebbet költöttünk a tervezettnél. A dologi kiadások 

összege 2013. évben 13508 eFt volt. A segélyek tekintetében is alacsonyabb a teljesítés a 

tervezettnél, mivel aki közfoglalkoztatásban vett részt, az ő részére aktív korúak ellátása a 

munkavégzés időtartama alatt nem került folyósításra. Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra 5470 eFt-ot, lakhatással kapcsolatos ellátásra 1497 eFt-ot, családi támogatásokra 

461 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat. Támogatásértékű működési kiadásként 5548 eFt került 

elszámolásra, aminek a részletezését a 7. melléklet tartalmazza. Van pénzmaradvány is, 2737 

eFt, aminek a felhasználásáról dönteni kell. A pénzmaradvány felosztására a 15. mellékletben 

tettünk javaslatot, amely javaslat szerint a pénzmaradványt dologi kiadásokra és személyi 

kifizetésekre használja fel az önkormányzat.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom Zajk Község 

Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról 

szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

3/2014. (V. 16.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (V. 16.) 

önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés 

végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról a melléklet szerint 

megalkotja. 

 

 

3./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati  

     rendelet megalkotása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester  

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: A témával kapcsolatos előterjesztést megkaptuk. Dr. Keresztesi 

Tímea jegyzőt kérem fel a rendelet tervezetének ismertetésére. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A közterület elnevezés kizárólagos önkormányzati hatáskör, 

amely hatáskör gyakorlásának rendjét önkormányzati rendeletben kell szabályozni. A 

rendeletben rögzítésre kerül, hogy milyen közterületeket kell elnevezni, ki kezdeményezheti a 

közterület elnevezést, vagy az elnevezés megváltoztatását, mi ennek a folyamata. A 
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házszámok megállapítására vonatkozó szabályok is a rendelet részét képezik. Mind a 

közterület elnevezés, mind pedig a házszámozás esetében a településen kialakult gyakorlatot 

vettük alapul a rendelet tervezetének összeállításakor. A házszámok kihelyezése a lakók 

kötelezettsége, de ha ezt elmulasztják, ehhez nem rendeltünk szankciót, mert ezt a 

kötelezettségszegést nem tartottuk olyan jelentőségűnek, amit pénzbírsággal kellene sújtani. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

4/2014. (V. 16.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2014. (V. 16.) 

önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 

szabályairól a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

4./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester  

 

(Az éves belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: A Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr által összeállított éves 

belső ellenőrzési jelentést megkaptuk. A belső ellenőr 2013. évben a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal pénzügyi tárgyú szabályzatait és azok alkalmazását vizsgálta. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A képviselő-testület által 2012. év végén jóváhagyott 2013. évi 

belső ellenőrzési tervben egy ellenőrzés, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

szabályzatainak ellenőrzése szerepelt. A belső ellenőr a szabályzatok terén talált 

hiányosságokat, a gyakorlat kapcsán észrevételei nem voltak. A szabályzatokon van még mit 

javítani, azokat aktualizálni kell.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzés 

teljesítéséről szóló éves jelentés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

12/2014. (V. 14.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2013. 

évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentést a mellékelt 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester  
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5./ Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Tavaly alakult meg a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal. 

Jogszabályi változások miatt a költségvetési szerv alapító okiratát módosítani kell. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az 

alapítói jogokat Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések képviselő-testületei 

gyakorolják, ezért mind a négy település képviselő-testületének jóvá kell hagynia a 

módosítást. Az alapító okiratba a módosítással beépítésre kerülnek a kormányzati funkciók a 

szakfeladatok helyett, töröljük a gazdálkodási besorolásra vonatkozó rendelkezést, pontosítjuk 

a foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését, valamint átvezetésre kerül a Dél-Zala Murahíd 

Letenye Térségi Társulás névváltozása és Zajk Község Önkormányzata székhely címének 

megváltozása is. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító 

okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat előterjesztés szerinti 

elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

13/2014. (V. 14.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10., törzskönyvi 

nyilvántartási száma: 812137) költségvetési szerv alapító okiratának módosítására 

készített „Alapító okiratot módosító okiratot”, valamint a költségvetési szerv 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal a törzskönyvi bejegyzés napjával való hatályba lépéssel jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

6./ Egyebek 

 

a) Falugondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

 

(Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Az új falugondnoki gépjármű beszerzésére benyújtott 

pályázatunk nyert, de a gépjárművet csak közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően tudjuk 

megvenni. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kanizsaber Kft. adott árajánlatot. Az 

ajánlat szerint a közbeszerzési feladatok ellátása 110000,- Ft + 27 % ÁFA összegbe kerülne.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A falugondnoki gépjármű beszerzési értéke meghaladja a 

közbeszerzési értékhatárt, ezért kell a közbeszerzési eljárás. Mindenképpen javaslom a feladat 

ellátásával szakember megbízását. A Kanizsaber Kft. a közelben van és van szakmai 

tapasztalatuk is. A pályázatban a közbeszerzési eljárás költségeire forrás nincs, ezt nem lehet 
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elszámolni. A gépjárműbeszerzést 2014. december 31-ig meg kell valósítani. Kedvezményes 

hitelre van ajánlatunk a kisbusz megvásárlásához. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A pályázatban előírt műszaki 

feltételeket teljesíteni kell, mert különben a támogatást elveszíthetjük. Nem kell Volkswagen 

típusú gépjárművet venni, de olyan paraméterű kisbusz kell, amire a támogatást kaptuk. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Fizetni mikor kell a közbeszerzési tanácsadónak? 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, még a gépjármű 

beszerzése előtt. 

 

Kovács Tibor képviselő: Az önkormányzatnak fizetési nehézségei vannak, pályázatot 

nyújtottunk be rendkívüli támogatásra is. Mi történik, ha nem kapunk pénzt? 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Bízunk benne, hogy kapni fogunk.   

 

Kovács Tibor képviselő: Miért jó az új falugondnoki gépjármű a falunak? 

 

Bagladi Róbert polgármester: Nem kell a régire pénzt költeni. A régi falugondnoki autóra 

annyi pénzt kellene költeni, mint ami az új beszerzés ÁFA összege.  

 

Grózner Tiborné képviselő: A hitelt vissza kell fizetni.  

 

Bagladi Róbert polgármester: A gépjárművet 0 % THM-re is meg lehet venni, vannak ilyen 

lehetőségek. Az ÁFA összege megoldható. 

 

Grózner Tiborné képviselő: A falugondnoki gépjárműre szükség van, de oda kell majd 

figyelni a karbantartására. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Kérem, térjünk vissza a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának 

megbízási ügyére. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét a 2014. évi költségvetés 

dologi kiadásai terhére lehet biztosítani. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az új falugondnoki 

gépjármű beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Kanizsaber Kft-t 

bízzuk meg 110000,- Ft + Áfa vállalási áron, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

14/2014. (V. 14.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások 

jogcím keretében megnyert új falugondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Kanizsaber Kft-t (8800 Nagykanizsa, 

Ady E. u. 50.) bízza meg 110000,- Ft + Áfa vállalási áron. 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségeit az önkormányzat a 2014. évi 

költségvetés dologi kiadásai terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bagladi Róbert polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

b) Együttműködési megállapodás kötése eszközök (aljnövényzet-tisztítók) beszerzésére 

 

(Az együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: A Lispeszentadorján Község Önkormányzata által benyújtott és 

megnyert „Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése térségi együttműködés keretében” című 

pályázatból 3 db fűkaszát kap önkormányzatunk.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Lispeszentadorján Község Önkormányzata pályázott a 

LEADER keretében gépbeszerzésre. A pályázatban Kistolmács és Zajk települések is 

együttműködő partnerek voltak. Utófinanszírozott a pályázat, ezért a beszerzés költségét meg 

kell előlegezni, ami Zajk esetében a 3 aljnövényzet-tisztító vonatkozásában bruttó 826770,-Ft. 

A pénz átutalása érdekében együttműködési megállapodást kell kötni. A gépbeszerzés rá eső 

nettó értékét kölcsönadja Zajk Lispeszentadorjánnak, az ÁFA összegét a pályázat keretében 

nem finanszírozzák, az az önkormányzatot terheli. A kölcsönt Lispeszentadorjánnak a 

támogatás számlájára való megérkezését követő 15 napon belül vissza kell utalnia, ha ezt 

késedelmesen teszi meg, akkor késedelmi kamatot kell fizetnie. A pályázó akkor is köteles a 

nettó vételárat a pályázat végelszámolásától számított 15 napon belül az együttműködő 

partnereknek visszafizetni, ha neki felróható okból tagadják meg a támogatás, vagy annak 

részének kifizetését. Az együttműködési megállapodást a képviselő-testületnek jóvá kell 

hagynia, el kell fogadnia. Kistolmács Község Önkormányzata attól sem zárkózott el, hogy 

egy kölcsönszerződéssel Zajknak átadja a megelőlegezendő összeget, ha ez szükséges, bár 

erről a kistolmácsi képviselő-testület még nem döntött. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Szüksége van önkormányzatunknak ezekre a gépekre, mert a 

régi fűkaszák már elhasználódtak. Javaslom az együttműködési megállapodás elfogadását. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

15/2014. (V. 14.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások keretében „Katasztrófavédelmi 

eszközök beszerzése térségi együttműködés keretében” című pályázaton elnyert 

támogatás felhasználása érdekében a melléklet szerinti együttműködési 

megállapodást elfogadja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

c) Tájékoztatások, bejelentések 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A fakitermelő vállalkozó az 

önkormányzat tulajdonában lévő akácerdőket felmérte, de azok nem érdeklik a vállalkozót. A 

használaton kívüli, akáccal benőtt Józsefhegy feletti hegyi úton lévő fát kitermelnék, 300000,- 

Ft-ot adnának az ott lévő fáért. Azért ennyi az ajánlat összege, mert sok helyen ki van már 

vágva a fa, nincsenek nagy fák a területen. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Kevésnek tartom az ajánlott vételárat, de az sem megoldás, 

hogy az ingatlanról lelopják a fát. További tárgyalásokat kezdeményezünk és megpróbálunk 

egy magasabb árat elérni. 

Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 

ülést 17,50 órakor bezárom. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  

jegyző polgármester 

 

 


