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Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  február  10-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dr. Gajdos Géza alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter,
Dr. Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Simon Károly,
Zsoldi Lajos bizottsági kültag,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Müller Attiláné intézményvezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik Ildikó jelezte távolmaradásának okát,  Vigh Miklós, Dr. Gajdos Géza és Szabó László 
nem jelezte  távolmaradásának okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koczka László és  Szilágyi  Péter 
személyét javasolja.

     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
                foglaltakat 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen-
                szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

16/2010 (II.10.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Koczka László és Szilágyi Péter 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, H.
2.) Jegyző, H.
3.) Irattár, H.

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztéseit, átmeneti 
segély ügyben.

Szarvák  Imre: új  napirendi  pontok  felvételére  tesz  javaslatot:  7.  napirendi  pontként  kéri 
megtárgyalni a jászboldogházi tagintézmény által benyújtandó pályázatot,  8. napirendi pontként, 
zárt  ülés  keretein  belül  lakásfenntartási  támogatás  fellebbezése  ügyét  és  az  átmeneti  segély 
kérelmeket. Kéri a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

Dr. Gajdos Géza alpolgármester megérkezett.



⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Előterjesztés 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
⁃ Előterjesztés forgalmi rend megváltoztatásáról
⁃ Előterjesztés megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
⁃ Előterjesztés 2010. évi költségvetés megtárgyalásáról és elfogadásáról
⁃ Előterjesztés civil szervezetek támogatására pályázat kiírásáról
⁃ Előterjesztés pályázat benyújtására a jászboldogházi iskolai tagintézmény felújítására

Zárt ülés:
⁃ Átmeneti segély kérelmek
⁃ Szabó Ferencné fellebbezés ügye

     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
                foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
                 nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

17/2010 (II.10.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről

Szarvák Imre: a  tájékoztatót  annyiban egészíteném ki,  hogy szombaton megrendezésre  került  a 
Keresztény bál 280 fő részvételével, melyet az önkormányzat is támogatott a Tornaterem ingyenes 
használatával.  A település  határánál  lévő  ipari  területnek,  mely  a  benzinkút  után  található  új 
tulajdonosa lett, a Jász-Metál Kft. A cég elsősorban fémfeldolgozással foglalkozik, László Attila az 
ügyvezető  megkeresett  s  elmondta,  hogy  beruházást  szeretnének  eszközölni  a  területen.  A 
hóeltakarítás nagy feladat volt, melyet elég jól sikerült teljesítenünk azokon az utcákon, melyek az 
önkormányzat kezelésébe tartoznak. Átadja a szót kérdésfeltevésre, véleménynyilvánításra. 

Kátai Lajos: láttam, hogy elkezdődött a nádaratás. Ezzel kapcsolatban kérdezném, a vállalkozó a 
learatott nádat elszállítja, s mennyi terület van még amely rendezésre vár?

Szarvák Imre: 20%-a nincs  még learatva  a  területnek,  a  vállalkozó elviszi  a  levágott  nádat.  A 
nádaratás  elvégzésével  a  tavak  szellőzni  tudnak,  melyeket  évente  legalább  egyszer  rendbe  kell 
tenni,  hiszen  a  csapadékvíz  elvezetésben  nagy  szerepet  játszanak.  Ezek  a  vízgyűjtők  régen 
összeköttetésben voltak egymással, ezt az állapotot kellene visszaállítani. Nem ehhez kapcsolódóan 
megemlíteném, hogy a temetkezésnek új üzemeltetője van, egy jászberényi cég, sokat nem tudunk, 
mert  csak  szóban  kaptunk  tájékoztatás  az  Egyháztól.  Megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés, 
észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 



         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
         foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

18/2010 (II.10.) KT határozat

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Előterjesztés a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

Szarvák Imre: a Szociálpolitikai kerekasztal is megtárgyalta a közfoglalkoztatási tervben foglaltakat 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A terv hasonló, mint a tavalyi, várom az ötleteket, 
hogy hol tudnánk hasznosítani a leírtakon kívül a közmunkásokat. A rendszerbe azok kerülnek, akik 
tartósan munkanélküliek és alacsony a családon belüli átlagjövedelem. Az önkormányzati program 
kötelező és  önként  vállalt  feladatainak  megvalósításában segédkeznek azok az  emberek,  akik a 
program keretein belül foglalkoztatva vannak.

dr. Kovács Kornél: nagy rá az esély, hogy a tervet módosítani kell, ugyanis nem tudjuk pontosan, 
hogy  hány  fő  kerül  bele  a  rendszerbe.  A  közfoglalkoztatásban  dolgozók  személyi  jellegű 
kiadásainak 95%-át téríti a központi költségvetés.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

19/2010 (II.10.) KT határozat

2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2010.  évi 
közfoglalkoztatási tervét.

Erről értesül: 1) Észak-alföldi regionális Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltség
2) Magyar Államkincstár, Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
3) Képviselő-testület, H.
4) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
5) Irattár, H.



Előterjesztés forgalmi rend megváltoztatásáról

Szarvák  Imre: a  javaslat  és  az  ok  is  le  van  írva  az  előterjesztésben  a  forgalmi  rend 
megváltoztatására. Átadja a szót javaslattételre, kérdésfeltevésre.

Koczka László: elég lenne a Rákóczi út felől kitenni a behajtani tilos táblát.

Dr. Szögi Zoltán: lehet, hogy sorompóval kellene lezárni az utcát.

Szarvák Imre: javaslom az eredeti elképzelést, miszerint az utca mindkét oldalára kihelyezzük a 
behajtani  tilos  táblát  „Kivéve  célforgalom”  megnevezéssel  kiegészítve,  hogy  megvizsgáljuk  a 
József A. út felőli lezárás lehetőségét is. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

20/2010 (II.10.) KT határozat

Forgalmi rend megváltoztatásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,  hogy a József Attila 
útból nyíló Rákóczi útba torkolló utcaszakaszban mindkét oldalról behajtani tilos táblát helyez ki 
„Kivéve célforgalom” megjegyzéssel, továbbá megvizsgálja, milyen további lehetőségek vannak az 
utca lezárásával kapcsolatban.

Felelő: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. február 28.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Ecsédi Andrásné Helyben, József A. 10.
4.) Községgazdálkodási csoport, H.
5.) Képviselő-testület tagjai, H.
6.) Irattár, H.

Előterjesztés megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

Dr. Gajdos Géza: lehet tudni, hogy a vállalkozónak milyen tervei voltak?

Szarvák  Imre: csónakázótavat  és  horgásztavat  akart  kialakítani  egy  pihenőparkkal  együtt,  de  a 
jelenlegi helyzetben a Kft. nem tud fejleszteni, beruházást megvalósítani. Szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben foglaltakat.

                       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



21/2010 (II.10.) KT határozat.

Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Község 
Önkormányzat 2007. augusztus 28-án az Ignácz és Társa Kft.-vel (5054 Jászalsószentgyörgy, béke 
út 43.)  az önkormányzati tulajdonú jászalsószentgyörgyi 1544/7. hrsz. alatt felvett 2 ha. 9011 m2 
területű, Zagyva-zsilipnél elhelyezkedő „Agyaggödör” megnevezésű víztározó gondozási, ápolási, 
tisztán-tartási feladataira megkötött megállapodást közös megegyezéssel felmondja.
A képviselő-testület tájékoztatja továbbá a megbízottat , hogy amennyiben  beruházási lehetőség 
nyílik a terület fejlesztésére, akkor rendelkezésre áll a téma újratárgyalásában. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés felmondás 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) dr. Kovács Kornél jegyző
3.) Ignácz és Társa Kft. Jászalsószentgyörgy, Béke út 43.
4. ) Képviselő-testület tagjai
5.) Irattár, H

Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja. 

Szarvák  Imre:  az  állami  költségvetés  a  kiadások  csökkenését  tűzte  ki  célul,  mely  az 
önkormányzatok  finanszírozási  rendszerére  drasztikusan  kihat.  Igyekeztünk  a  költségvetésben 
arányosítani  a  terhek  viselését  az  intézményvezetőkkel  közösen,  melyről  egy  jegyzőkönyvet 
csatolunk. A kötelező alapellátásokat szolgáló normatívák csökkentek az előző évhez képest. 

Koczka László: a köztemetés összegének tervezése, miért triplázódott meg az idei évben?

dr.  Kovács  Kornél: a  tavalyi  tény  alapján  terveztünk  be  a  köztemetés  költségét.  Tavaly  egyet 
terveztünk és három volt. 

Szarvák Imre: ez évben szeretnénk befejezni a temetői munkákat, mely a gaz- és szemétmentesítést 
jelenti. Sajnos a temető olyan állapotban van, hogy a sírköveken kívül mindenhez hozzá kell nyúlni, 
pl.: járda, utak.  A temető utcája fejlesztés alatt áll, gondolok itt az új fasor kialakítására és az út 
szélének  teljes  rehabilitációjára.  A költségvetés  bevételének  tervezésénél  a  működési  hitelt  is 
beterveztük, de nem szeretnénk igénybe venni. A rendszerbe háromféleképpen folyhat be összeg 
vagy két pályázat útján, vagy pedig ha a normatívákat központilag megemelik. 

Koczka László: az iparűzési adónál lévő tervezett bevétel mennyire valós adatot takar, s mennyire 
behajtható?

dr. Kovács Kornél: a 2009-es előírás alapján van betervezve, véleményem szerint ennél kevesebb 
fog befolyni. A tavalyi évben jó volt a befizetési aránya, viszont a be nem fizetett iparűzési adó 
nagy része behajthatatlan. Az összes adónemből származó kintlévőségünk 20 millió Ft fölött van. 
Készíthetünk egy kalkulációt  arról,  hogy ha  az  iparűzési  adót  0.5%-al  csökkentjük,  az  mennyi 



kiesést jelent az önkormányzat felé, és mennyi  SZJA növekedést vonhat maga után. 

Szarvák Imre: a társulási megállapodás módosítása is a költségvetéshez kapcsolódik, az anyagot a 
tisztelt képviselők most kapták meg A költségvetés tervezésekor az oktatási társulás költségvetés-
tervezetét is elkészítettük, melyben hatályon kívül helyeztük a tavalyi engedményeket. Az oktatási 
intézményeket  33%-al  kell  kiegészíteni,  mely  egy  közepes  érték.  Megkérdezi,  hogy a  társulási 
megállapodás  módosításához  van-e  kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát  szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

22/2010 (II.10.) KT határozat

Társulási Megállapodás módosításáról

Jászalsószentgyörgy Község Képviselő-testülete elfogadja a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítást a mellékelt módosítás 
szerint.

Határidő: 2010. február 15. (2010. január 1-jei hatállyal)
Felelős: Szarvák Imre polgármester 
 
Értesül: 1.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat

2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Pénzügy, Helyben
4.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: ugyancsak  a  költségvetéshez  kapcsolódik  a  most  megkapott  folyószámla  hitel 
igénybevételéről  szóló  előterjesztés.  2010.  évben  több  olyan  beruházás  szerepel,  amelyeknek 
finanszírozását  biztosítani  kell  pl.:  Vízmű  visszavásárlás,  EMVA pályázatok,  térfigyelő-kamera 
rendszer  bővítése),  a  pályázatokra  jellemző  az  utófinanszírozás.  Szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

23/2010 (II.10.) KT határozat

Folyószámla-hitel igénybevételéről

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LXV. törvényben kapott  felhatalmazás  alapján  az  Önkormányzat 
feladatainak ellátásához 20.000.000.- Ft összegű folyószámla-hitel igénybevételét határozza el egy 
éves időtartamra.



A hitel visszafizetésének határideje: 2011. február 28. napja.

⁃ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a a hitel visszafizetésének időtartama 
alatt a hitel és járulékait a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

⁃ A  képviselő-testület  a  hitel  és  járulékai  visszafizetési  biztosítékaként  az  OTP  javára 
engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint a az időarányosan keletkező helyi adó és 
gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járuléka erejéig.

⁃ Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a folyószámla hitel szerződés aláírására.

Határozatról értesül:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
 2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
 3.) OTP Nyrt. Szolnoki Igazgatóság, Szolnok
 4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
 5.) Irattár, Helyben

Koczka László: javaslom az iparűzési adócsökkentésre elkészíteni a kalkulációt.

A többi képviselő egyetért a javaslattal.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

24/2010 (II.10.) KT határozat

Kalkuláció elkészítéséről

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy kalkulációt készít 
az  iparűzési  adó  mértékének  csökkentésének  lehetőségéről  az  önkormányzat  bevételeire  és 
kiadásaira vonatkozó hatásaival összefüggésben.
A kalkuláció elkészítésének határideje: 2010. május 31.

Határozatról értesülnek: 1.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
2.) Pénzügy, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2010.  évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetben foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
             foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
                elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



3/2010 (II.15.) KT rendelet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetéséről

(a 3/2010 (II.15.) KT rendelet írásban mellékelve)

Előterjesztés civil szervezetek támogatására pályázat kiírásáról

Szarvák Imre: a képviselők írásban megkapták a pályázat tervezetét,  a kiinduló összeg hasonló, 
mint a tavalyi. A költségvetésnek több mint egy százaléka. A döntés április 7-ig várható a cél pedig, 
hogy működjenek a civil szervezetek. 

Jakusné Vámos Mária: a tegnapi  Pénzügyi  Bizottsági  ülésen döntöttünk arról,  hogy a  pályázati 
kiírásba foglaljuk bele a Tornaterem használatának figyelembe vételét. 

Szarvák Imre: a  Tornateremen kívül  van még a Civilek Háza és a Falubusz.  Javaslom, hogy a 
pályázatba foglaljuk bele,  hogy a Képviselő-testület  a pályázat elbírálásánál figyelembe veszi a 
Civil Ház, a Tornaterem és a Közösségi Busz használatának igénybevételét az elmúlt időszakban, 
valamint nyújtsanak be tervet, hogy a 2010-es évben milyen igénybevételt terveznek. Szavazásra 
bocsátja a javaslatban foglaltakat.

      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
      foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

25/2010 (II.10.) KT határozat

„Civil szervezetek támogatása 2010” pályázat kiírásáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  „Civil 
Szervezetek támogatása 2010” című pályázatot meghirdeti az előterjesztésben szereplő tartalommal 
és azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül a közösségi Civil 
Ház, Tornaterem és Közösségi Busz használatának igénybevétele az elmúlt időszakban és a 2010. 
évi tervezett igénybevételt meg kell jelölni a pályázónak.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. március 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) dr. Kovács Kornél jegyző
3.) Civil Szervezetek
4.) Szentgyörgyi Krónika
5.) Irattár, H.



Előterjesztés pályázat benyújtására a jászboldogházi iskolai tagintézmény felújítására

Szarvák Imre: a jászboldogházi önkormányzat az iskolai tagintézmény sportcsarnokára és az iskolai 
épültek felújítására pályázatot kíván benyújtani, oktatási társulás keretén belül. Ehhez  kell egy elvi 
döntést hozni a testületnek. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
      foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2010 (II.10.) KT határozat

A közoktatási intézmények infrastrukturális felújítására pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretein belül a jászboldogházi tagintézmény 
iskolai  épületeinek  és  sportcsarnokának  felújítására.  A  támogatási  intenzitás  80%.  A  projekt 
elkészítését, pénzügyi finanszírozását, önerejét és lebonyolítását teljes mértékben Jászboldogháza 
Önkormányzata vállalja. 
Jászboldogháza  Önkormányzat  tulajdonát  képező  belterület  812  hrsz-ú,  Iskola  és  Tornacsarnok 
felújítására a tervezett beruházási összeg bruttó 23.219.106.- Ft. A beruházáshoz 18.575.285.- Ft 
támogatást igényelünk. A 4.643.821.- Ft önerőt a Jászboldogházi Község Önkormányzata biztosítja. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) dr. Kovács Kornél jegyző
3.) Jászboldogháza Község Önkormányzata
4.) Képviselő-testület
5.) Irattár, Helyben.

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását, zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Koczka László Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


