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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 19-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

100/2011 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
101/2011 Napirend elfogadásáról
102/2011 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
103/2011 Településközpont forgalomirányítási tervéről
104/2011 Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal utólagos komplex fizikai és 

infokommunikációs akadálymentesítése és egyéb felújítási munkáira 
vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

105/2011 Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal utólagos komplex fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítése és egyéb felújítási munkáira 
vonatkozó ajánlattételi felhívásának megküldéséről 

106/2011 ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről
107/2011 ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről
108/2011 Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal utólagos komplex fizikai és 

infokommunikációs akadálymentesítése és egyéb felújítási munkái során 
felmerülő egyéb szolgáltatások bonyolításáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  május  19-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos,
Gál Zoltán bizottsági tagok,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető, 
Tokaji Gábor őrsparancsok helyettes,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Koczka László 
jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Szilágyi Péter 
személyét javasolja.

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

100/2011. (V.19.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakusné Vámos Mária és Szilágyi 
Péter személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: új  napirendi  pontok  felvételére  tesz  javaslatot,  2.  napirendi  pontként  kéri 
megtárgyalni a településközpont forgalomirányítási tervét, zár ülésen pedig a jegyző helyettesítést. 
Megkérdezi, hogy a  napirendi pontokkal kapcsolatban van-e további javaslat, észrevétel?

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztését, átmeneti 
segély ügyében.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 



− Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Előterjesztés a településközpont forgalomirányítási tervéről
− Előterjesztés  Polgármesteri  Hivatal  akadálymentesítésének  és  egyéb   felújítási 

munkálatainak kivitelezési ajánlati dokumentációjának megtárgyalásáról
Zárt ülés:

− Előterjesztés jegyzői helyettesítésről
− Előterjesztés átmeneti segély ügyében

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

101/2011. (V.19.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

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

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

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: tisztelettel köszöntöm a Jászladányi Rendőrőrs parancsok helyettesét. A tájékoztatót 
kiegészíteném, hogy a közbiztonság jelentős mértékű javítására tettem javaslatot a Belügyminiszter 
Úrnak küldött levelemben, melyet Pócs János országgyűlési képviselőnkön keresztül juttattam el. A 
levélben  továbbá  tájékoztattam  a  Belügyminisztert  a  községünkben  kialakult  közbiztonsági 
helyzetről. Most is hangsúlyozom, hogy az állampolgároknak is többet kellene tenniük vagyonuk 
védelméért. 

Zsoldi Lajos: tájékoztatnám a tisztelt képviselőket, hogy a Megyei Polgárőr Szövetségtől a mai 
napig még nem kaptunk semmiféle  anyagi  támogatást  és  amennyiben ez rövid  időn belül  nem 
változik, akkor csökkentenünk kell az éjszakai szolgálatot, hiszen nem lesz benzinre pénzünk.

Szarvák  Imre:  az  oktatási  intézmény  átszervezésével  kapcsolatban  Szászberek Önkormányzata 
jelezte, hogy Besenyszög-Tiszasüly települések által fenntartott társuláshoz kíván csatlakozni így 
két lehetséges alternatíva maradt a jelenlegi állapot fenntartásán kívül: Tápiógyörgye csatlakozása a 
mostani  társuláshoz,  vagy  a  Jászsági  Többcélú  Társuláshoz  való  csatlakozás.  Kezdeményeztük 
Tápiógyörgye és Jászboldogháza irányába, hogy az előbbi település által a rendszerbe behozható 
normatívákból további forrásokat adjon át településünkre. Tápiógyörgye Pénzügyi Bizottság már 
támogatásra  javasolta  a  csatlakozást.  Elindultak  a  hivatalos  egyeztetések  (szülői,  pedagógusi 
közösség,  szakértői  vélemény,  Megyei  Önkormányzat  véleménye)  a  lehetséges  átszervezésekkel 
kapcsolatban mind a két lehetőséget figyelembe véve, ezeknek az összegyűjtése után a végleges 
döntést  szükséges  meghozni,  várhatóan egy héten  belül.  A Jászsági  Többcélú  Társuláshoz való 
csatlakozás volna a legjobb pénzügyileg, de más szempontból nem biztos, hogy előnyökkel járna 
számunkra. Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás?



Vigh Miklós: nekem lenne egy közérdekű panaszom a kiskerttel kapcsolatban. A gátoldalban lévő 
följárót megszüntette egy személy, így csak nagy kerülővel tudják a tulajdonosok megközelíteni 
kertjüket. Szeretném, ha ez az állapot változna, akár úgy is, hogy én megvenném azt a területet, 
ahol az átjárás lenne biztosítva. A terület az önkormányzaté. 

Szarvák  Imre: zárt  ülésen  kérném  megtárgyalni  ennek  az  észrevételnek  a  további  részleteit. 
Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

             A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
             foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

102/2011. (V.19.) 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 Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben 

Előterjesztés a településközpont forgalomirányítási tervéről

Szarvák  Imre: a  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  elnevezésű  beruházás  első  részeként  a 
településközpont újul meg, mellyel együtt szeretnénk egy megfelelő közlekedési rendet bevezetni a 
mellékelt terv alapján. Településünkön az egyetlen közösségi közlekedést a Volán biztosítja, melyet 
támogatunk azzal, hogy autóbuszai behajthatnak a megújult parkolóba. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: javaslom, hogy a II. világháborús emlékmű parkoló felőli részére egy 
megállni tilos táblát helyezzünk ki. 

Szarvák  Imre: támogatom  a  javaslatot,  egy  kötelező  haladási  irány  balra  táblával  kiegészítve. 
Megkérdezi,  hogy  a  forgalomirányítási  tervvel  kapcsolatban  van-e  további  javaslat,  észrevétel? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocstája a javaslatban foglaltakat.

  A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

103/2011. (V.19.) KT határozat 

Településközpont forgalomirányítási tervéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  mellékelt 
forgalomirányítási  tervet  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  az  emlékmű  elé  egy  megállni  tilos  tábla 
kerüljön, kötelező haladási irány balra táblával kiegészítve.



Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2011. június 15.

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai Helyben
4.) JNSZ Megyei Közútkezelő Kht. 5000 Szolnok, Petőfi út 7-11.
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  Polgármesteri  Hivatal  akadálymentesítésének  és  egyéb   felújítási  
munkálatainak kivitelezési ajánlati dokumentációjának megtárgyalásáról

Szarvák    Imre  :  önkormányzatunk  az  Észak-alföldi  Operatív  Program  keretében  13.946.355.-  Ft 
összeget  nyert  a  Polgármesteri  Hivatal  utólagos  komplex  és  infokommunikációs 
akadálymentesítésére, amelynek az önereje 1.549.595.- Ft mely összesen 15.495.950.- Ft, ebből az 
összegből az építési beruházási rész bruttó 13.145.850.- Ft.  A támogatott rész építési, kivitelezési 
tervdokumentációja  és  végleges  költségvetése  elkészült.  Az  akadálymentesítéssel  egyidejűleg 
célszerű lenne az egyéb kapcsolódó munkálatok elvégzése mint pl. a korábbi felújítási beruházáskor 
kimaradt  nyílászárók  cseréje,  a  fűtőtestek  cseréje,  az  emeleten  burkolat  felújítási  munkálatok, 
festési munkálatok elvégzése. Az ajánlattételi felhívás elkészült, melyet mellékeltünk. A felhívásban 
a pénzügyi-gazdasági alkalmasság és a műszaki-szakmai alkalmasság szempontjai is szerepelnek, 
például  az  ajánlattevőnek  nem lehet  egy  évnél  régebben  lejárt  adótartozása,  nem állhat  a  cég 
végelszámolás alatt, megfelelő referenciával kell rendelkeznie. A Pénzügyi Bizottság az ajánlattételi 
felhívást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Megkérdezi, hogy az ajánlattételi felhívással 
kapcsolatban  van-e  észrevétel,  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az 
ajánlattételi felhívásban foglaltakat.

                    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

104/2011. (V.19.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal utólagos komplex fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítése  és  egyéb  felújítási  munkáira  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  
ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Jászalsószentgyörgyi 
Polgármesteri  Hivatal  utólagos  komplex  fizikai  és  infokommunikációs   akadálymentesítése  és 
egyéb felújítási munkáira” vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek:         1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény, Thököly út 22.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben 



Szarvák  Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  a  következő  vállalkozásoknak  javasolja  megküldeni  az 
ajánlattételi felhívást: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó, Gazsi Gábor egyéni vállalkozó, Vincze 
Ottó egyéni vállalkozó, Zatkó Pál egyéni vállalkozó, Juhász Sándor egyéni vállalkozó, Jász-Terra 
Kft., Darók és Társa Kft., V Kristály '95 Kft. Megkérdezi, hogy van-e valakinek további javaslata, 
észrevétele? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban  
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

105/2011. (V.19.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal utólagos komplex fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítése  és  egyéb  felújítási  munkáira  vonatkozó  ajánlattételi  felhívásának
megküldéséről 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
„Jászalsószentgyörgyi  Polgármesteri  Hivatal  utólagos  komplex  fizikai  és  infokommunikációs 
akadálymentesítése  és  egyéb  felújítási  munkáira”  vonatkozó  ajánlattételi  felhívást  az  alábbi 
vállalkozásoknak küldi meg:

1. Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.)
2. Gazsi Gábor egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Bacsó B. út 15.
3. Vincze Ottó egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Széchenyi út 5.)
4. Zatkó Pál egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Zöldmező út 23.)
5. Juhász Sándor egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Akácfasor út 6/a.)
6. Jász-Terra Kft. (2040 Budaörs, Árpád út 26, Telephely: Jászalsószentgyörgy, Fő út 14.)
7. Darók és Társa Kft. (5144 Jászboldogháza, Arany J. út 2/a)
8. V Kristály '95 Kft. (5130 Jászapáti, István K. út 19-21.)

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2011. május 20.

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény, Thököly út 22.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
5.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: 19.643.414.-  Ft  összegű építési,  felújítási  munkálatokat  tervezünk megvalósítani, 
melyből 11.831.265.- Ft Európai Uniós támogatás, illetve a saját erő 7.812.149.- Ft mely kedvező 
kamatozású és rövid távon visszafizetendő Magyar Fejlesztési Bank által biztosított hitelből lehet 
finanszírozni (korábbi döntés alapján OTP Bank Nyrt. a finanszírozó). A támogatási összegre nem 
szükséges támogatás megelőlegező hitel felvétele, mivel szállítói szerződéskötési lehetőségünk lesz 
a majdani kivitelezővel. A „Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön” önerejével kapcsolatban, illetve 
ennek a beruházásnak a saját erejének biztosítására elindítottuk a hitelkérelmet az OTP Bank Nyrt. 
irányába, azonban az előzetesen kalkulált 23 millió Ft-os keretösszeget 26 millió Ft-os összegre 
indokolt  növelni.  Az  ÉAOP-4.1.5-09-2009-0045  azonosító  számú  projekt  önerejének 
finanszírozására  1,5  millió  Ft  hitel  igénybevételét  kezdeményezzük.  Szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben foglaltakat. 



         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

106/2011. (V. 19.) KT határozat 

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 1.500.000.- Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét 
határozta  el  ÖKIF  program  keretében az  „Utólagos  komplex  fizikai  és  infokommunikációs 
akadálymentesítés  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatalban  a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekben” című ÉAOP-4.1.5-09-2009-0045 
azonosító számú projekt önerejének finanszírozására.

Beruházás forrásai:
- vissza nem térítendő uniós és állami támogatás: 13.946.355.- Ft
- saját forrás: 49.595.- Ft
- ÖKIF hitel: 1.500.000.- Ft 

Hitel lejárata: 2015.06.05.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal  arra,  hogy a hitel  visszafizetésének időtartama alatt  a 
hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és 
jóváhagyja.

A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP 
Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a hitel 
és járulékai erejéig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében 
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 

A hitelfelvételről szóló döntést a Képviselő-testület minősített többséggel hozta meg.

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Szolnoki Fiók
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
5.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatai (nyílászárók cseréje, fűtőtestek cseréje, 
burkolat  felújítása)  című projekt  önerejének finanszírozására  6,5  millió  Ft  fejlesztési  célú  hitel 
felvételét  kezdeményezzük,  500.000.-  Ft saját  forrás mellett.  A saját  forrásra az ÖKIF program 
miatt  van  szükség,  ugyanis  előírás,  hogy  legalább  5%  önerő  szükséges  a  hitel  felvételéhez. 
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



107/2011. (V. 19.) KT határozat 

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 6.500.000.- Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét 
határozta el ÖKIF program keretében az „A Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatai (nyílászárók 
cseréje, fűtőtestek cseréje, burkolat felújítása)” című projekt önerejének finanszírozására.

Beruházás forrásai:
2. vissza nem térítendő uniós és állami támogatás: 0.- Ft
3. saját forrás: 500.000.- Ft
4. ÖKIF hitel: 6.500.000.- Ft 

Hitel lejárata: 2015.06.05.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal  arra,  hogy a hitel  visszafizetésének időtartama alatt  a 
hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és 
jóváhagyja.

A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP 
Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a hitel 
és járulékai erejéig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében 
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 

A hitelfelvételről szóló döntést a Képviselő-testület minősített többséggel hozta meg.

Határozatról értesülnek:             1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Szolnoki Fiók
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
5.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: a projekttel kapcsolatban egyéb megvalósítási szerződéseket is szükséges megkötni, 
azonban  mivel  azok  egyenként  nem  érik  el  a  bruttó  500.000.-  Ft-ot,  illetve  már  a  tervezési 
szerződések  megkötésre  kerültek,  így  a  képviselő-testületnek  nem  szükséges  a  vállalkozókat 
kiválasztani. Javaslom saját hatáskörömben történő kiválasztási rendszer alkalmazását. Megkérdezi, 
hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja.

                                A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban  
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

108/2011. (V.19.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal utólagos komplex fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítése  és  egyéb  felújítási  munkái  során  felmerülő  egyéb  szolgáltatások  
bonyolításáról



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert,  hogy  a   Polgármesteri  Hivatal  utólagos  komplex  fizikai  és  infokommunikációs 
akadálymentesítése  és  egyéb  felújítási  munkáira  vonatkozó  projekthez  kapcsolódó  nem  építési 
beruházást  megvalósító  (tervezés,  műszaki  ellenőrzés,  szaktanácsadás,  eszközbeszerzés, 
informatikai  beruházás)  szolgáltatásokra  vonatkozóan  referenciával  rendelkező  vállalkozásokat 
megbízzon, és a vonatkozó vállalkozói szerződéseket aláírja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: folyamatos

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

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


