J e g y z ő k ö n y v
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 12.-én, az
önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron
következő nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Talián Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert, Péntek
Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga
Katalin jegyző.
Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós.
Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Takácsné Illés Henriett képviselő.
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

177/2018.

(X.

12.)

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
3./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése.
Előadó: Péntek László polgármester
4./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezése. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
Előadó: Péntek László polgármester
5./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása.
Előadó: Péntek László polgármester
6./ Egyéb ügyek.
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti
tevékenységről.
Előadó: Péntek László polgármester
a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:
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A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő
határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról.

178/2018.

(X.

12.)

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester
b) Két ülés közti tevékenység:
A polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy az előző
rendes testületi ülés szeptember 14.-én volt. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a pályázatok
végrehajtása folyamatban van, illetve kettő települési ünnepség megszervezése folyik
jelenleg, az október 23.-i és az idősek-napi ünnepség.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről.

179/2018.

(X.

12.)

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester
2./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet
elfogadása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
Kiegészítés:
Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan,
2018-ban is pályázott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag támogatásra. A döntés
alapján Segesd Község Önkormányzata 3.924.300 Ft összegű támogatásban részesült, amely
15.000 Ft/m3 + ÁFA áron számolva 206 m3 kemény tűzifát jelent.
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Elmondja, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően készült el az önkormányzati rendelet,
amely tartalmazza a támogatás benyújtásához szükséges kérelem nyomtatványát is.
Megjegyzi, hogy kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Elmondja, hogy bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és azt a tervezet szerint elfogadásra
javasolja.
Megjegyzi, hogy minden évben nagyon későn indul a program, és ennek következtében a
támogatottak nyers fát kapnak. Felmerül benne a kérdés, hogy rendelkezésre áll-e a szociális
tűzifa biztosításához szükséges fa.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő
rendeletet alkotja meg:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (X. 15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

3./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a segesdi lakóhelyű általános iskolás
gyermekek körzeti iskolája a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola. Hangsúlyozza,
hogy az erre vonatkozó testületi javaslat nem változik a tavalyi tanítási évhez. Javasolja az
írásos határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata a felvételi körzetekről.

180/2018.

(X.

12.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan, a
településen élő általános iskolás gyermekek számára a Segesdi IV. Béla Király
Általános Iskola kijelölését javasolja megállapítani, tehát a 2018/2019-es tanévre
megállapított körzethatárokban változtatást nem tart szükségesnek.
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2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Segesd felvételi körzete megegyezik a
település közigazgatási területével.
3./ Segesd község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába
járó gyermekek száma intézményi bontásban:
Sorszám
1.

Intézmény OM
azonosítója

Intézmény
neve

Intézmény
címe

201315

Segesdi IV.
Béla Király
Általános Iskola

7562 Segesd,
Iskola utca 1.

HH általános
iskolai tanulók
száma
12 fő

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről
értesítse.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
4./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezése. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
Előadó: Péntek László polgármester
A napirendhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Péntek László polgármester elsőként az óvodai munkaterv elfogadását bocsátja szavazásra.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2018.
önkormányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről.

(X.

12.)

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda
2018/2019. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
Az óvodai munkaterv véleményezését követően a polgármester javasolja az óvoda szervezeti
és működési szabályzatának elfogadását.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2018. (X. 12.)
önkormányzati határozata az óvoda szervezeti és működési szabályzatának
véleményezéséről.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése alapján a Segesdi Tündérkert Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta, a szervezeti és működési
szabályzatban foglalt tartalommal egyetért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
5./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvodának jelenleg nincs vezetője, az
intézményvezető-helyettes vezeti az óvodát. Megjegyzi, hogy mindenképpen szükség lenne
vezetőre, ezért
A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja és azt 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata óvodavezetői pályázat kiírásáról.

183/2018.

(X.

12.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Segesdi
Tündérkert Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7562 Segesd, Teleki utca 32. (II. számú óvoda)
7562 Segesd, Szabadság tér 6. (I. számú óvoda)
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2019. szeptember 1.
Megszűnésének időpontja: 2024. augusztus 31.
A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény
tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési - oktatási intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra.
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Illetmény és egyéb juttatások:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
1. Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezető, tanügy-igazgatási szakértő,
vezető óvodapedagógus) végzettség,
2. Legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
3. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
4. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői
program, fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag
kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, és a személyes adatainak a
kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy
zárt ülésen kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.
A pályázat elbírálásának módja: a fenntartó képviselő-testület a véleményezési határidő
lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Péntek László polgármester, a 06-82/598-002
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Segesd Község
Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot,
valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető”.
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
megjelentetéséről az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (Közszolgálati
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) és Segesd község honlapján.
Határidő: KSZF megjelenés: 2019. június 20.
Felelős: Péntek László polgármester
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6./ Egyéb ügyek.
a) Tájékoztató az október 23.-i ünnepségről:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az október 23.-i ünnepség
megtartására október 19.-én pénteken kerül sor. Elmondja, hogy 18.30 órakor lesz a
koszorúzás az emlékműveknél, és ezt követően 19 órakor a művelődési házban veszi kezdetét
az ünnepség. A művelődési házban Szászfalvi László országgyűlési képviselő mond ünnepi
beszédet. Kiemeli, hogy az ünnepséget követően az állófogadás az RSZSZK épületében lesz.
b) A 75 év felettiek köszöntése:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület 2017-ben döntött
úgy, hogy nem a 80 év felettieket, hanem a 75 év felettieket köszönti. A polgármester
tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 75 év felettiek köszöntése október 24.-én, 15
órakor lesz a művelődési ház nagytermében. Elmondja, hogy minden évben kapnak ajándékot
az idősek, az idei évben is Segesd községről készített naptárral köszönti az önkormányzat az
időseket. Elmondja, hogy van 9 házaspár is a meghívottak között, a pár férfi tagja egy üveg
bort, a női tagja pedig a naptárat fogja kapni. Tájékoztatást ad arról, hogy a községben élő 75
év felettiek száma a szociális otthon kivételével, 150 fő, a felmérés még folyamatban van,
hogy hányan tudnak részt venni az ünnepségen. Kiemeli, hogy 150 db naptár megrendelésére
kerül sor, melynek költsége 375.000 Ft, és ezen kívül a vendéglátást is biztosítania kell az
önkormányzatnak.
A polgármester javasolja, hogy a testület az idősek-napi rendezvényre 500.000 Ft összeget
különítsen el a tartalék terhére.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot
hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2018. (X.
önkormányzati határozata idősek-napi rendezvény költségének biztosításáról.

12.)

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek-napi rendezvény
kiadásainak fedezetére 500.000 Ft összeget határol el, amely összeget a tartalék terhére
biztosítja a testület.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
c) Vidák Ákosné segesdi lakós kérelme:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Vidák Ákosné segesdi lakós
2018. március 1. napjától bérli az önkormányzattól a múzeum mögötti területet. Elmondja,
hogy a bérlő vételi szándékát jelezte erre a 815 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.
Javasolja, hogy a testület hozzon elvi döntést a szóban forgó ingatlan eladásáról.
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Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot
hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2018.
önkormányzati határozata önkormányzati tulajdon értékesítéséről.

(X.

12.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy a
tulajdonában lévő, Segesd Belterület 815 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 10294 m2
területű ingatlant értékesíteni kívánja Vidák Ákosné 7562 Segesd, Kossuth L. utca 78.
szám alatti lakós részére.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó
értékbecslés megrendelésére, azzal, hogy az értékbecslés elkészültével új képviselőtestületi döntés szükséges az ingatlan eladási árának meghatározására.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy konkrét vételi szándék és
ajánlat esetén elkészíttesse az adásvételi szerződés tervezetét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
d) Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatási kérelme:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy támogatási kérelem érkezett a
Csontvelő-Transzplantáció Alapítványtól. Kiemeli, hogy az alapítvány leukémiás-daganatos
betegeknek gyermekjáték, ruhanemű és édesség megvásárlásához kér támogatást. A
polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 50.000 Ft összegű támogatást biztosítson az
alapítvány részére.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A támogatásra vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata alapítvány támogatásáról.

186/2018.

(X.

12.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1)
bekezdése alapján a Csontvelő-Transzplantáció Alapítványnak 50.000 Ft összegű
támogatást biztosít, az alapítvány kérelmében szereplő gyermekjátékok, ruhaneműk és
édességek megvásárlásához.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. §
(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
e) Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság javaslata:
Liber János bizottsági elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a bizottsági ülésen döntés
született arról, hogy a bizottság indítványozza a testületnek az Interaktív Park
megvilágításának kiépítését.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot
hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2018.
önkormányzati határozata Interaktív Park megvilágításának kiépítéséről.

(X.

12.)

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az Interaktív Park megvilágítása kiépítésére vonatkozóan árajánlatok beszerzésére és a
munka megrendelésére. A képviselő-testület a megvilágítás költségét a tartalék terhére
biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
f) Korábban hozott döntés kijavítása:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a március 22.-i ülésen döntés
született Leader pályázat benyújtásáról, mely eszközbeszerzésre és a művelődési ház
nagyterme padozatának felújítására irányul. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy hiánypótlás
érkezett a benyújtott pályázattal kapcsolatban, melynek egy pontja azt kifogásolja, hogy az
akkor hozott önkormányzati határozat nem tartalmazza a fejlesztéssel érintett ingatlan
helyrajzi számát, tehát a művelődési ház helyrajzi számát. Javasolja, hogy a testület a
korábban hozott döntését egészítse ki a művelődési ház helyrajzi számával.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata döntés kiegészítéséről.

188/2018.

(X.

12.)
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2018. (III. 22.)
önkormányzati határozat 1./ pontját kiegészíti azzal, hogy a Művelődési ház helyrajzi
száma 483/2. A képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó döntést, az alábbi
egységes szerkezetben fogadja el:
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt
be a VP6-19.2.1-73-2-17 kódszámú, „Közösségi célú fejlesztések” című felhívásra,
melynek keretében eszközbeszerzés, valamint a Művelődési Ház (Segesd, Teleki utca
2., 483/2 hrsz.) nagytermében a padlóburkolat felújítása valósul meg.
2./ A képviselő-testület a saját forrást az 5.600.210 Ft bekerülési költség, valamint a
támogatási összeg viszonylatában, azaz 1.600.210 Ft összegben a 2018. évi tartalék
terhére biztosítja.
3./ A testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció aláírására.
4./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó
döntést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
g) Egyéb témák:
Péntek László polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy számításai szerint a jövő évi költségvetésbe kb. 35 millió
forintot kell betervezni feladattal terhelten. Megjegyzi, hogy nem tudni, hogy milyen lesz a
jövő évi adóbevétel. Elmondja, hogy a Kölcsey utca felújítása kb. 10 millió forintba fog
kerülni, ehhez nem kell építési engedély.
Péntek Vince képviselő
Megkérdezi, hogy az Interaktív Park mindig nyitva lesz-e, mert ha igen, akkor félő, hogy egy
év alatt leromlik az állapota.
Hangsúlyozza, hogy nagyon sok ápolatlan ingatlan van a településen, mely rossz fényben
tünteti fel a községet. Véleménye szerint 2019-ben a Segesd Szépítése pályázatra tartalékolt 3
millió forintot, a község szépítésére kellene fordítani.
Péntek László polgármester
A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat emberei nem
mehetnek be más tulajdonában lévő területre, kizárólag a felszólítás és a büntetés lehetősége
van az önkormányzat kezében.
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.
Kmf.
Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

