3/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2016. február 15-én 8 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos, Dr
Mádai Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István Szabó László képviselő-testületi tagok (a jelenlévő
képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester, Kurucz Attiláné, Dr.
Mádai Ákos és Ráki István képviselő-testületi tag.
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Antal Lászlóné,
Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi
Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Horváth Henrik Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország Szerkesztősége, Oláh & Társa Kft,
Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai
Meghívottként jelen vannak: Érdeklődőként jelen van: 2 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy
az „Alsózsolca, belterület 989 hrsz-ú ingatlan megvásárlása”, valamint a „Polgármester 2016.
évi cafetéria-juttatása” tárgyú napirendi pontokat tárgyalják meg azzal, hogy a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülése határozatképtelenség miatt nem tárgyalta.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (II.15.) Kt. határozata „Alsózsolca, belterület 989
hrsz-ú
ingatlan
megvásárlása”,
valamint
a
„Polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása” tárgyú
napirendi pontok tárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
határozatképtelenség miatt nem tárgyalt „Alsózsolca,
belterület 989 hrsz-ú ingatlan megvásárlása”, valamint a
„Polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása”
tárgyú
napirendi pontokat a képviselő-testület tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek tárgyalásra.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Alsózsolca, belterület 989 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: polgármester

2./ Alsózsolcai Városüzemeltetés vezető pályázati kiírása
Előadó: polgármester
3./ Polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása
Előadó: jegyző

4./ Polgármester 2016. évi szabadságterve
Előadó: polgármester
5./ Betelepítési kvóta elutasítása
Előadó: polgármester

6./ A képviselő-testületi és a közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülések eljárásrendje
Előadó: polgármester
Zárt ülés
7./ Kitüntetések adományozása 2016. évben
Előadó: polgármester

1./ Alsózsolca, belterület 989 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a Kormány 1082/2015. határozata szerint Alsózsolca a
közfoglalkoztatás szempontjából kedvezményezett
településnek minősül, ezáltal a
közfoglalkoztatási programokban részt vehetünk. Alsózsolca belterület 989 hrsz.-ú, lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű Tanács u. 17. szám alatt található ingatlant annak
tulajdonosai értékesíteni kívánják és ez az ingatlan alkalmasnak mutatkozik a Start
Közmunkaprogram keretében megvalósítandó üvegház/fóliasátor létesítéséhez. A telek
területe 1462 m2, azon 3 db felépítmény található, melyek hasznos alapterülete 85 m 2, az
ingatlan jelenleg lakatlan. A temetővel szembeni lakóingatlant jelenti, a temető gondnoka
Szilágyi Tamás is tudná felügyelni a munkálatokat. A forgalmi értékbecslés elkészült, az
ingatlan abban megállapított forgalmi értéke: 3.000.000,- Ft. A 2016. évi költségvetésben az
ingatlan megvételéhez rendelkezésre áll ingatlanvásárlási célú keret.
Érdeklődött, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e észrevétele, véleménye a
megjelenteknek?
A napirendi ponttal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel, ezért kérte, hogy a Pénzügyi és
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Városfejlesztési Bizottság javaslata nélkül döntsenek az ingatlan vételi szándékáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (II.15.) Kt. határozata az
Alsózsolca belterület 989 hrsz.-ú ingatlan
megvásárlásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az Alsózsolca
belterület 989 hrsz.-ú ingatlant megvásárolja és a
szükséges 3.000.000,- Ft összegű fedezetet a
költségvetés ingatlanvásárlási célú kerete terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ingatlanvásárlással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

2./ Alsózsolcai Városüzemeltetés vezető pályázati kiírása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: 2015. évben megtörtént a Városüzemeltetés vezetőjének a
pályázati kiírása, akkor érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánították a pályázatot. A
városüzemeltetés vezető beosztást csak felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozó töltheti
be. Éveken keresztül ennek ellenére középfokú végzettséggel látta el a feladatát a vezető. A
belső ellenőr is jelezte a vezetői beosztáshoz a felsőfokú végzettség hiányát. A
Városüzemeltetés vezető beosztás betöltésére pályázati eljárás lefolytatását követően kerülhet
sor. Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta.
Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztés szerinti pályázati kiírást.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy a Városüzemeltetés vezető álláshely
meghirdetését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hagyják jóvá.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016. (II.15.) Kt. határozata a
Városüzemeltetés vezető álláshely pályázat
útján történő meghirdetéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy jóváhagyja a
Városüzemeltetés vezető álláshely pályázat útján
történő meghirdetését az előterjesztésben foglalt
tartalommal.
A városüzemeltetés vezetői pályázat kiírását a
jegyzőkönyv 4.. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a
képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület döntése szükséges a cafetéria
juttatás éves összegéről. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatások tekintetében a
szervezet személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat meg eltérő
mértékű keretösszeget, ennek értelmében polgármester cafetéria juttatása nem térhet el az
adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől. Az
idevonatkozó rendelkezések szerint költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves
cafetéria-juttatás kerete 2016.évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- F-tot. A
képviselő-testület 2016. február 04-én elfogadta a város 2016. évi költségvetését, melyben a
köztisztviselők szármára 200.000,- Ft/fő fedezetet biztosít a cafetéria-juttatáshoz. A Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta az előterjesztést. Kérte
hogy a bizottság véleménye nélkül döntsenek a határozati javaslat szerint, melyet ismertetett.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (II.15.) Kt. határozata polgármester 2016. évi
cafetéria-juttatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szilágyi László polgármester 2016. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét
200.000,- Ft összegben határozza meg.
A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes
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eljárási rendje megegyezik a köztisztviselők részére megállapított rendelkezésekkel.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4./ Polgármester 2016. évi szabadságterve
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: az előző és ez a napirendi pont tárgyalása most került először
a testület elé. Minden év február 28-ig a képviselő-testületnek kell jóváhagyni a polgármester
szabadságának ütemezését. Január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell
állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A főállású polgármester évi
huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap
szabadságra jogosult. A tavalyi év során ki nem vett 6 nap szabadsággal 2016. évben 45 nap
szabadságra jogosult. Ismertette hónapokra lebontva a tervezett szabadságok számát. A
szabadsággal érintett napokat a 2016. évi szabadságolási ütemterv részletesen tartalmazza.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően hozzon
döntést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2016. (II.15.) Kt. határozata a
polgármester 2016. évi szabadság ütemezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) - (4)
bekezdéseiben foglaltak alapján Szilágyi László
főállású polgármester 2016. évi (45 nap)
szabadságának igénybevételét az előterjesztésben
foglaltak és a 2016. évi szabadságolási ütemterv
szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Betelepítési kvóta elutasítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a létszám elosztás újra felkorbácsolta a kedélyeket, ismét
felszínre került az európai unió általi kényszerbetelepítési szándék. Orbán Viktor
miniszterelnök csütörtökön Miskolcon tartott sajtótájékoztatóján elmondta, Brüsszelből a
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„kényszerbetelepítési kvóták” veszélye, délről pedig az idén várhatóan nagyságrendekkel
növekvő migrációs nyomás fenyegeti Magyarországot. A magyar emberek nem úgy képzelik
el az ország helyzetét, ahogyan elindult a bevándorlás. A migránsok zöme megtagadja a
nyilvántartásba vételt; nekünk a magyar állampolgároknak többféle okmányok megléte
szükség ahhoz, hogy igazoljuk magunkat. Felsőzsolca önkormányzata már kinyilvánította a
betelepítési kvóta elutasításával kapcsolatos állásfoglalását..
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: maximálisan egyetért a határozati javaslattal, de
nem csak ő ért egyet ezzel, hanem például a pápa is. A pápa és a görögkatólikus patriarka
Havannában megtartott ülésén közösen nyilvánították ki véleményüket, hogy Európa
keresztény és a kereszténységet meg kell védeni. Ez a közös nyilatkozattétel is azt mutatja,
hogy nagy a probléma, nagy a veszély.
Szilágyi László polgármester: elismerve a kormány e területen végzett eddigi munkáját,
erősítve a kötelező betelepítési kvóta elleni további határozott fellépést, javasolta az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (II.15.) Kt. határozata a kötelező betelepítési
kvóta elutasításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen; növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre.
A képviselő-testület kéri
a kormányt, hogy minden
lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ A képviselő-testületi és a közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülések
eljárásrendje
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: 2015. szeptember 3-ára az SZMSZ-ben meghatározott
személyek részére kiküldött
testületi meghívó nem tartalmazta a közmeghallgatás
kifejezetést, azt hogy közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés megtartására
kerül sor. Közel egy hónapja bejelentés érkezett a Kormányhivatalhoz, hogy a szóban forgó
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meghívó nem tartalmazta azt, hogy Közmeghallgatással egybekötött testületi ülése lesz és
csak néhány nap elteltével került sor a helyesbítésre. Úgy gondolja, hogy minden lehetőséget
megadnak a lakosságnak, hogy az üléseken részt vehessenek. Az üléseket a Közösségi
Házban tartják meg a könnyebb elérhetőség miatt és az ülések végén lehetőséget adnak a
hozzászólásokra, felvetésekre. A tapasztalat az, hogy nincs nagy személyes érdeklődés,
inkább a televízió közvetítésen keresztül követik a testület munkáját. Érthetetlen, hogy
valakinek szeptember 3-a óta most jutott eszébe, hónapokkal később, hogy jelezze a
Kormányhivatalnak ezt a tényt. A Kormányhivatal erre a bejelentésre magyarázatra kötelezte
az önkormányzatot. Ezzel csak az a probléma, hogy időt és energiát követel az eset
magyarázata, de tulajdonképpen az ügyet nem viszi előbbre. Elhiszi, hogy vannak problémák,
ellentétek a testületben, de arra kellene törekedni, hogy a település határain túlra ne vigyék ki
gondjaikat. Nem fogja megoldani a problémát, ha világgá kürtöljük; nem kell rossz hírét vinni
Alsózsolcának. Ügyrendi Bizottság az előterjesztésről tárgyalt, kérte a döntésük ismertetését.
Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: egyhangúlag elfogadásra javasolták a határozati
javaslatban foglaltakat.
Ráki István képviselő-testületi tag: már nagyon régen tagja a testületnek, ezért is mondja el
véleményét. Vannak problémák és voltak is, de még soha nem volt ilyen nyilvánosság a
testületi üléssel kapcsolatosan, mint most. Az ülések időpontjai szerepelnek a honlapon;
azzal, hogy a Közösségi Házban tartják a munkaterv szerinti üléseket nagy teret,
nyilvánosságot kap a lakosság a testület munkájáról. Aki a településért akar valamit tenni, az
abba fektesse az energiáját. Tudomása van arról is, hogy Alsózsolcán alkalmaztak olyan
dolgozót, aki a gerinctelen munkát végezte el. Ez egy mondvacsinált probléma egy
gerinctelen ember részéről. Az ülés nyilvános volt, egy olyan adminisztratív hiba történt,
melyet kijavítottak, nem ezen múlik a munka; nincs jelentősége a bejelentésnek. Hajlandó
lenne cikket írni, pellengére állítani egy olyan embert, aki nem a közösségért tesz. Párttól
függetlenül végzi a munkáját, az emberek választották képviselőnek; az emberek iránti
tisztelete, tenni akarása miatt testületi tag a mai napig is.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: amint észrevették, hogy a meghívóban nem szerepel az,
hogy Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés, kijavították a hibát és megküldték a
javított meghívót az érintetteknek. A problémát észrevétel után helyre tették; amennyiben el
szerettek volna menni a közmeghallgatásra – megtehették. Aki érdeklődik az ülések időpontja
felől tájékozódhat a honlapon is, illetve
a munkaterv szerinti testületi ülések végén
polgármester úr bejelenti a következő ülés időpontját; valószínű nem ez volt az akadálya
hogy valaki nem tudott megjelenni a közmeghallgatáson. Emberek vagyunk, a kolléga
adminisztratív hibája volt - tévedett, de amikor észrevette a hibát, kijavították. A
Kormányhivatal javaslattal élt, nem kötelezett semmire, azt kérte, hogy tárgyaljuk meg az
adminisztratív hibával kapcsolatos problémát. Számára érthetetlen, hogy hónapok elteltével
történt a bejelentés. Nem hiszi, hogy a település érdekét szolgálná a feljelentés. Meg van arra
a lehetőség és a forma, hogy nyilvános ülésen javaslataikkal tegyenek a település érdekében.
Szilágyi László polgármester: nehezményezte, hogy névtelenségbe burkolózva tette a
feljelentést; ők nyíltak mindenkivel szemben. Amennyiben javaslataik, észrevételeik vannak –
azt tegyék meg. Névtelen jelengetéssel hátráltatják a hivatal munkáját.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a munkaterv összeállításánál felvetődött, hogy kell-e a
Közösségi Ház színháztermében tartani a munkaterv szerinti üléseket – polgármester úr
véleménye szerint igen – a nagyobb nyilvánosság miatt. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem
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jelennek meg tömegével az emberek az üléseken, pedig aki szeretne megjelenni annak
biztosítanak lehetőséget. Az idősebbek a tapasztalat alapján inkább a televizíón keresztül
követik az ülés eseményeit.
Szilágyi László polgármester: érdeklődött, hogy a témával kapcsolatosan van-e hozzáfűzni
valója valakinek. Észrevétel nem érkezett, ismertette a határozati javaslatot és kérte, hogy aki
egyetért a határozati javaslatban megfogalmazott véleménnyel szavazzon.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2016. (II.15.) Kt. határozata a
jogszerű működésről és az adminisztrációs hibák kiküszöböléséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy továbbra is a hatályos
jogszabályoknak és a Szervezeti és Működési
Szabályzatnak megfelelően jár el működése
során, maximálisan törekedve az adminisztratív
hibák elkerülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: a zárt ülés megkezdése előtt tájékoztatást adott arról, hogy az
élelmiszer beszerzés ügyében a közbeszerzési eljárás újabb állomásához érkezett. Megbízás
alapján folyamatban van a közbeszerzési eljárás. Az eljárás lefolytatásának lezárásáig a
szükséges intézkedések megtörténtek. A jogszabály épp ebben az időszakban változott, tehát
2015. év végén, majd ezt követően jelent meg a felület, ahová fel tudták tölteni a
közbeszerzési eljárás dokumentumait. A közbeszerzési eljárással megbízott élelmiszer
beszerzéssel kapcsolatos eljárásról a következő tájékoztatást adta. A közbeszerzések
lefolytatására vonatkozóan létrejött szerződés szerint az élelmiszer alapanyagok beszerzésére
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015. évben kaptak megbízást.
Jogszabályváltozás következében csak 2016. évben vált befejezhetővé, most járt le az
ajánlattételi határidő és megtartották a bontási eljárást. Határidőn belül nyolc ajánlat érkezett,
elsődleges áttekintésre sikeresnek tűnnek, a nyolc termékkörből hétben fedezeten belüli
ajánlatok érkeztek, kedvező anyagi feltételűeknek tűnnek. Amennyiben az ajánlatok
érvényesek is lesznek, úgy az önkormányzat igen kedvező szerződéseket köthet meg. A 7.
termékkörben nem érkezett fedezeten belüli ajánlat, úgy tűnik, hogy a „Zöldség, gyümölcs,
tojás” termékkörben meg kell ismételni az eljárást és véleményük szerint külön termékkörben
kérnék az ajánlatot zöldség-gyümölcs és külön termékkörben a tojás tekintetében. A bontási
jegyzőkönyvet mellékelten megküldték. A tájékoztatást szükségesnek tartotta, hogy hol tart e
témában a közbeszerzés.
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Marcsikné Orosz Emese jegyző: az önkormányzatnak feladata volt február 15-ig az
ingyenes gyermekétkeztetésről tájékoztatók kiküldése, amely alapján a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben az
ingyenes étkeztetést biztosítani kell. Az idevonatkozó kormányrendelet megfelelő mellékletét
kellett az érintettek részére kiküldeni, amelyek február végéig fognak visszaérkezni. A
tapasztalat azt mutatja, hogy igénybe fogják venni az étkeztetést. A tavaszi szünetben csak 3
munkanapról van szó, a nyári gyermekétkeztetés megoldása már nehezebb feladatnak
ígérkezik. Az önkormányzatra és az önkormányzat dolgozóira hárul e feladat biztosítása.
Szabó László képviselő-testületi tag: a távozó vendégek felé javasolta, hogy egy időpontot
egyeztetve
keressék meg Polgármester urat, illetve a képviselő-testület tagjait és
javaslataikkal segítsék munkájukat. Nyítottak az emberek felé, amennyiben szeretnék a
munkájukat segíteni – azt tegyék meg.
Bodnár Józsefné Alsózsolca, Szegfű köz 5. szám alatti lakos, érdeklődő: jó, rendben van.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 08 óra 29
perckor bezárta.

Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
Jegyzőkönyvvezető
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