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Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

 

1. „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat 

megbeszélése.  

2. Indítványok, javaslatok. 
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A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat megbeszélése.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Nem megy ez olyan egyszerűen, vannak dolgok, amelyek 

nehezítik a pályázat beadását. Még az sem egészen tisztázott, hogy mire lehet majd beadni. A 

legnagyobb gond azzal van, hogy azok az útszakaszok, amelyeket szeretnénk felépíteni, 

felújítani, ha önkormányzati tulajdonban lennének, semmi gond nem lenne, de – ahogy én 

sem, és ti sem tudtátok -, vannak olyan területek, mint pl. a buszforduló, amik állami 

tulajdonban vannak. Tudtátok, gondoltátok? 

Csathó László képviselő: Ha állami tulajdonban van, akkor miért nem csinálták már meg? 

Szabó Zoltán polgármester: A Fő út 97.-től a temető irányába egyenesen, illetve a pincesor 

felé is állami tulajdonban van. 

Csathó László képviselő: Ha állami tulajdonban van, akkor a KPM-hez tartozik? Át kellett 

volna íratni. 

Szabó Zoltán polgármester: Át kellett volna. Laci nem csak mi vagyunk így. Most voltunk 

az edelényi és a miskolci Közútkezelőnél. Martonyi ugyanezzel a pályázattal készíti a 

buszfordulót, és ott is most derült ki, pedig ott már nyolc éve ugyanaz a polgármester. Ők is 

úgy gondolták, tudták, hogy önkormányzati tulajdon. Ami szükséges volna, hogy be tudjuk 

adni a pályázatot: a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak a hozzájárulása, hogy 

ezekre a Közút által fenntartott állami tulajdonú útszakaszokra a pályázatot Balajt község 

beadja, és felújítja. A második lépés az volna, amihez kellene a testület döntése, hogy a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz írni szeretnénk egy levelet, hogy ezek az 

útszakaszok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek. A továbbiakban ezekkel kapcsolatban 

úgy tudnánk pályázni, ha önkormányzati tulajdonba kerülnének. Most nagy valószínűséggel 

be lehet adni úgy, hogy csak a hozzájárulása kell a KKK-nak, de elképzelhető, hogy lesz egy 

következő kiírás, amiben nem fogadják el a hozzájárulást, csak az önkormányzati tulajdonban 

levő részeket lehet majd felújítani. 

Csathó László képviselő: Jó az nekünk, ha átkerül? 

Szabó Zoltán polgármester: Megmondták nekünk, hogy eddig nem újították fel, ezután sem 

fognak vele semmit sem kezdeni. Bárki fog oda bemenni kérelemmel, mindenkinek azt fogják 

mondani, hogy nincs rá pénzük. A főutat sincs pénzük befoltozgatni. 

Csathó László képviselő: Tényleg nevetséges – nem ezért vagyunk itt -, de a drága 

benzinárban annyi minden benne van, akkor miért nem fordítják erre. 

Szabó Zoltán polgármester: Megmondták, hogy ami eddig nem volt felújítva ezután biztos, 

hogy nem fogják. 

Berzi István képviselő: Megmondjam, miért? Mert két hónapos munkaviszony után nem 

kellene két-három millió forint végkielégítés fizetni. 

Csathó László képviselő: Nem tudom elhinni, hogy eddig senki sem tudta. 

Szabó Zoltán polgármester: Végül is a Fő útnak az aszfaltos rész végétől az utolsó házig, és 

a 127. hrsz-ú, a híd után kb. 10 méterrel ér véget, illetve a buszforduló. Ezek vannak állami 

tulajdonban, amit nem tudtunk. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 



 71/2011.  (V.12.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 döntött Balajt község állami tulajdonba levő belterületi útjainak 

 önkormányzati tulajdonba való adásának kérvényezéséről. 

 

Csathó László képviselő: Elméletileg, akkor az önkormányzati tulajdon levő utakra tudnánk 

pályázni? Pl. a temető felé. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem tudnánk. 

Csathó László képviselő: Miért nem? 

Szabó Zoltán polgármester: Azért nem tudunk… 

Csathó László képviselő: Főúthoz csatlakozik. 

Szabó Zoltán polgármester: Csak a falu végéig, a falu végétől a temetőig nem. Az első 

kiírásban úgy volt kiírva, hogy a temetőig, ravatalozóig vezető út, külterületen is. A második 

kiírásban a külterületet már kivették. 

Csathó László képviselő: Akkor csak a Névtelen út van önkormányzati tulajdonban. 

Szabó Zoltán polgármester: Igen. 

Berzi István képviselő: Én egy valamit nem értek. Beszélünk mi a temetői útról, a Névtelen 

útról. A Szabadság útra kellene beadni, és ne mond, hogy nem lehet! 

Csathó László képviselő: Kitételként szerepel, hogy főúthoz kell csatlakozni. 

Berzi István képviselő: A 27-es számú főút vége Edelényben van. A Fő út és a Szabadság út 

közötti Névtelen utat hozzá kellene csatolni a Szabadság úthoz. Ettől megoldódna a probléma. 

Dr. Takács András körjegyző: Végül is a Névtelen út is Szabadság út lenne. 

Berzi István képviselő: Így meg lehetne oldani, hogy a Szabadság út is aszfaltozva legyen. 

Csathó László képviselő: A legsürgősebb a Szabadság út aszfaltozása lenne. 

Szabó Zoltán polgármester: De Laci a Szabadság úton a vízelvezetéstől kezdve mindent 

meg kellene csinálni, ráadásul, ez egy nagyon hosszú út. Szerintem ebből a pénzből ez nem 

jönne ki. 

Berzi István képviselő: Kijönne. 

Dr. Takács András körjegyző: Ha a Petőfi-Kossuth út került 30 millióba, akkor nem jönne 

ki. 

Csathó László képviselő: A Szabadság út sem hosszabb. 

Dr. Takács András körjegyző: De ebben vannak átereszek is. 

Szabó Zoltán polgármester: A nyert összeg 30 %-át csapadékvíz-elvezetésre kell fordítani. 

Ott, ha megpróbálnánk megcsinálni a teljes csapadékvíz-elvezetést, nem 47 millióba, hanem 

147 millióba kerülne. 

Csathó László képviselő: Akkor a kanyartól lefelé nem viszed a csapadékvíz-elvezetést. 

Nem lehet? 

Szabó Zoltán polgármester. Nem tudom, csak már itt annyi féle verzió volt, hogy a 

tervezőtől kezdve mindenki hülyének fog nézni, ha még a Névtelen útnak is nevet adunk 

Berzi István képviselő: De Zoli, nem veszítünk semmit, ha megkérdezzünk, mert nekünk ez 

lenne fontos. Jegyző úr mennyi időbe telik egy útszakasznak az átnevezése? 

Dr. Takács András körjegyző: Fogalmam sincs. 

Szabó Zoltán polgármester: Ez lenne a legfontosabb, de higgyétek el, hogy nem fogjuk 

tudni megcsinálni. 

Berzi István képviselő: Ebből veszekedés lesz. 

Szabó Zoltán polgármester: Miért lesz ebből veszekedés? 

Berzi István képviselő: Gondold el, hogy a Névtelen úton hányan járna? Nem sokan. És a 

Szabadság úton hányan járnak? 



Szabó Zoltán polgármester: Nem sokan járnak, de ha esik az eső, akkor ott mindent visz a 

víz. 

Dr. Takács András körjegyző: Amennyire én ismerem a település szerkezetét, ha a Névtelen 

út elkészül, akkor a Petőfi és Kossuth útra azon keresztül fognak közlekedni az emberek. Az 

lenne a jó, illetve a jogos igény, hogy az összes utat megcsinálni, mert olyan rosszak az utak. 

Én voltan a Szabadság úton olyan időben, hogy első dolgom volt Edelényben lemosatni a 

kocsit, mert olyan sáros lett, és majdnem elakadtam. 

Berzi István képviselő: Ha többször rá is kell kérdezni, harmadszor, negyedszer, de ezt 

szorgalmazni kell. 

Csathó László képviselő: Mennyi idő van még rá? 

Szabó Zoltán polgármester: Egy hónapon belül be kellene adni. Engedély nem kell, elég a 

benyújtott engedélyeztetés. A terveket kell beadni. 

Dr. Takács András körjegyző: Azt meg lehet tenni, én is holnap megtudom a Nemzeti 

Közlekedési hatóságtól, hogy egy ilyen utcaátnevezés, illetve hozzácsatolás mivel jár és 

mennyi időbe telik. 

Berzi István képviselő: A másik dolog, hogy főúthoz kell csatlakoznia. Balajton nincs főút, 

mindegyik mellékút. Mit tekintünk főútnak? 

Csathó László képviselő: Ne úgy értsd! 

Szabó Zoltán polgármester: Ez mellékút, bekötőút, de egy öt számjeggyel jelzett út. A 

pályázati kiírásban az is szerepel, hogy öt számjegyű utat sem lehet felújítani ebből a pénzből. 

Még hétfőn megpróbálkozom. A Szabadság útra nincs is kész terv. 

Berzi István képviselő: Valamikor volt. Kiss Ferenc emlegette, de az egy dolog, hogy mi 

hangzott el testületi ülésen. 

Szabó Zoltán polgármester: Már kerestük, de nem találtunk a Szabadság úttal kapcsolatban 

terveket. Az önkormányzati tulajdonba vételhez mindenképpen önkormányzati határozat 

kellene. 

Dánielné tóth Beáta képviselő: Arról nem kellene dönteni, hogy a Névtelen út hozzá legyen 

csatolva a Szabadság úthoz? 

Csathó László képviselő: Melyik részét? 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor azt az egészet Szabadság útnak kellene nevezni. Még 

emlékszem valami olyan szabályra, hogy a kertnek kell „hordani” az útra. Ott pedig nincs is 

kert. 

Berzi István képviselő: De hogy nem, az iskola kertje. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 72/2011.  (V.12.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 döntött Balajt község „Névtelen” útjának (249. hrsz.) a Szabadság úthoz való 

 csatolásáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Hétfőn több helyen voltunk Évával Miskolcon, többek között a 

Raiffeisen Bankban is. Van egy jó hírem. Az OTP-tól az Ltp-s befizetés átutalásra került a 

Raiffeisen Bankhoz. A 14 millió 700 ezer forintos tartozásból, annyira megcsökkent ez a 

tartozás, hogy „csak” 6 millió 349 ezer forint volt hétfőn. 7 millió 215 ezer forintot utalt át az 

OTP a Raiffeisen Banknak. Volt zárolva némi pénz, ami kamatozott. Ha jól emlékszem, 600 

ezer forint körüli összeg volt, ez mostanra lett 1 millió 100 ezer forint. 

Berzi István képviselő: Nem azért csökkent, mert az önkormányzat befizetett. 



Szabó Zoltán polgármester: Nullára is lecsökkenthetett volna, ha az önkormányzat kezdettől 

fogva rendesen fizeti a hitelt. Akkor is, ha a lakosok úgy fizették volna, mint most, hol igen, 

hol nem, akkor is 2 millió forint pluszban lenne, de lehet, hogy még több. 

Berzi István képviselő: Hogy jön össze ez a hiteltörlesztő összeg? 

Szabó Zoltán polgármester: Azért, mert 7 millió 215 ezer forintot visszafizetett az OTP, az 

állami pénz kamataival együtt, és így 8 millió 351 ezer forint van meg a hiteltörlesztésre. A 

jelenlegi hiteltartozásunk 6 millió 349 ezer forint. Nekem van egy javaslatom, amiről már 

mindenki hallott, csak Bea nem. Ettől a hiteltől, ha meg tudunk szabadulni, szabaduljunk meg 

minél gyorsabban. Mégpedig, ha az iskolát sikerülne eladni, akkor „toljuk” bele ezt a pénzt. 

Most a játszótérrel kapcsolatban is próbáltam hitelt szerezni a Raiffeisen Banktól. Amíg 

fennáll a tartozásunk, addig nem tudnak adni hitelt. Más forrásból meg fogom oldani, 

mindegy, hogy hogyan, de meg fogom oldani. Ezt az adósságot vigyük ki nullára. Nem 

tudom, hogy az iskoláért mennyit fogunk kapni, és mikor lesz abból pénz. 

Berzi István képviselő: Az adósság pedig kamatozik. 

Szabó Zoltán polgármester: Az éves törlesztő részlet erre az adósságra, ha 10 évre van 

átütemezve, akkor 1 millió 200 ezer forint, magyarul a dupláját kell visszafizetni az 

adósságnak. Lerendeznénk ezt a tartozást, és anyagilag tiszták lennénk. Innen már csak felfelé 

tudunk menni! Azt mondom, ha sikerül eladni az iskola épületét, akkor fizessük vissza a 

tartozást. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Tett már ajánlatot az egyház? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem. A levél el lett nekik küldve. 

Berzi István képviselő: Mi vagyunk az eladók és a vevőtől kérsz árajánlatot? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem, ki fog jönni egy műszaki szakértő és meg fogja nézni.  

Berzi István képviselő: Szerintem az egyház nem is fog árajánlatot tenni. 

Szabó Zoltán polgármester: Majd nekünk kell megbeszélni, de az egyház is fog mondani 

egy árat, hogy szerintük mennyit ér az épület. 

Dr. Takács András körjegyző: Beszélgettünk erről már Zoltánnal és június 30-ig van rá idő, 

ezért fel kellene pörgetni az eseményeket. Én már hónapokkal ezelőtt is mondtam Zoltánnak, 

hogy jó volna minél hamarabb kifizetni a hitelt, két oknál fogva is. Októberre valószínűleg új 

önkormányzati törvény lesz. Nagyon meg fogják szigorítani az önkormányzatok hitelhez való 

hozzájutását. A másik pedig, ha az önkormányzat a terveknek megfelelően majd óvodát akar 

létesíteni, akkor a pályázáskori önrészre is hitelképesebb lesz, ha most kifizeti a tartozást. És a 

legnyomósabb érv, hogy 10 év alatt a dupláját kell visszafizetni, ami azt jelentené, hogy havi 

100 ezer forintot kellene fizetni 10 éven keresztül. Ez nagyon megterhelné az önkormányzat 

költségvetését. 

Szabó Zoltán polgármester: Ma jött egy bankszámlakivonat erről a 7 millió 215 ezer 

forintról. Most már 7 millió 265 ezer forint körül van. Kb. egy hét alatt 50 ezer forintot 

kamatozott. 

Berzi István képviselő: Kérdés, hogy felvételkor mennyi lesz a kezelési költség? 

Szabó Zoltán polgármester: Erre egy bankár sem tudna válaszolni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Kérdés még, hogy az iskolát mennyiért sikerül eladni. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom, de magánemberként is azt mondom, hogy ha az 

embernek tartozása van, minél hamarabb kifele belőle. Remélem, ha arra az 5 millió forint 

körüli forráshiányra az ÖNHIKI-ben pályázunk, meg fogjuk kapni. 

Berzi István képviselő: Már be kellett volna adni. 

Szabó Zoltán polgármester: Majd a második időpontra. 

Berzi István képviselő: Miért nem lett beadva erre az első időpontra? 

Szabó Zoltán polgármester: Szándékosan nem lett beadva, majd a második időpontra. 

Berzi István képviselő: És fog nyerni. 

Szabó Zoltán polgármester: Azt senki sem tudja. 



Dr. Takács András körjegyző: Fog. 

Berzi István képviselő: Fő a pozitív hozzáállás. 

Szabó Zoltán polgármester: Az iskola épületének eladásával kapcsolatban, hogy az összeget 

tegyük bele a hitel törlesztésébe, ne szavazzunk, csak mindenki gondolkodjon rajta. Szerintem 

ez így lenne ésszerű. 

Berzi István képviselő: Hogy gondolkodjunk rajta, amikor még el sincs adva? 

Szabó Zoltán polgármester: Ha el lesz adva. 

Falugondnokkal kedden Szögligeten voltunk. Falugondnokoknak, polgármestereknek volt egy 

katasztrófavédelmi előadás, illetve gyakorlat is volt. Katasztrófa védelmisek, polgárőrök 

bemutatták, hogyan kell zsákolni, szimulálták, hogy a szögligeti patak megáradt és átvágták 

az árkot. Ott volt a hegymegi polgármester asszony, mondom neki azt az Ltp-s dolgot. Nekik 

augusztusban fog lejárni és ők még hozzá sem kezdtek. Nálunk az adategyeztetés 

kimondottan jól lezajlott, főleg Évának köszönhetően. Azt mondták, hogy hosszabbításra lesz 

szükség, mert augusztusig nem fog lezajlani. Másfél hónap alatt lezajlott. 

 

 2 Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Berzi István képviselő: Az előterjesztést mindenki megkapta a 2011. évi szociális nyári 

gyermekétkeztetés igénylésére. 

Dr. Takács András körjegyző: Ahogy beszélgettünk az a) és b) pont szerinti variáció fog 

menni. 

Berzi István képviselő: Szerintem csak az a), hogy vállalja, hogy az étkeztetés idejére 

megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít. Szerintem az a) 

nem fog menni: kistermelői árut oszt széjjel. 

Dr. Takács András körjegyző: Ha jobban belegondolok, akkor az a) nem, de a b) biztos. 

Berzi István képviselő: Az a) biztos nem és van c) is. 

Szabó Zoltán polgármester: Önerő az nincs. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Akkor csak a b) kell belevenni. 

Berzi István képviselő: De, ha járható az a), akkor részemről mehet az is. A pályázati kiírás, 

illetve a rendelet értelmében egy is elég. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Annakidején is így volt kiírva a pályázat? 

Berzi István képviselő: Nem, egészen máshogy. Úgy volt, hogy meg volt adva, hogy az 

önkormányzat hány főre igényelheti a támogatást, és a gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők valahány százalékára kapott támogatást, plusz a maradvány értékre. 

Dr. Takács András körjegyző: Lehet, hogy az a) nagyon megnehezítené. 

Berzi István képviselő: Valószínűleg ennyi pénzt, ami az igénylés szerint kijön nem fogunk 

kapni, illetve soha sem kaptunk még ennyit. Ha csak az 50 százalékát vesszük figyelembe, az 

is több mint 1 millió forint. 

Dr. Takács András körjegyző: Talán két évvel ezelőtt kapott ilyen körüli összeget Balajt. 

Szabó Zoltán polgármester: Én mostanra olvastam el az előterjesztést, szerintem az a) és a 

c) pont vállalhatatlan, csak a b) pont vállalható. 

Dr. Takács András körjegyző: Szerintem ez az előterjesztés így jó, ahogy van. 

Csathó László képviselő: Ezt is gyorsan kell csinálni, mert 6 nap van rá. 

Berzi István képviselő: Elektronikusan május 18., hagyományos módon május 19., és 

mindkét formában be kell nyújtani. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  



 

  73/2011.  (V.12.) sz. határozat 

 

  Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  döntött arról, hogy a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetést 55 

 munkanapra  164 fő rászoruló gyermek után 3.337.400 Ft összegben kívánja 

 igénybe venni. 

 Mivel a melegétkezést – helyben működő melegkonyha, nyári tábor hiányában – 

 nem tudja megszervezni, a támogatás - a rászoruló gyermekek korának és 

 szükségleteinek megfelelően – felmelegíthető készétel biztosítására kívánja 

 fordítani, s egyben vállalja, hogy az étkezés idejére megszervezi a gyermekek 

 felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít a gyermekek számára. 

 

Csathó László képviselő: A gyermekfelügyeletet hogy gondoltad? Vagy nem gondoltad 

sehogy? 

Dr. Takács András körjegyző: Majd a közfoglalkoztatottakat igénybe lehet venni. 

Berzi István képviselő: Valamit kellett volna kezdeni a Fő út pincesor felé eső részével, 

táblát kellet volna elhelyezni, és nem lett végrehajtva. 

Csathó László képviselő: Szerintem csak beszéltünk róla, de nem döntöttünk, határoztunk. 

Nem született határozat. 

Berzi István képviselő: Szerintem született. 

Szabó Zoltán polgármester: Milyen táblát akarsz kitenni? 

Berzi István képviselő: Súlykorlátozó. 

Szabó Zoltán polgármester: Mennyit? 

Berzi István képviselő: Szerintem meg kell húzni a határt, mezőgazdasági vontató rakomány 

nélkül, 2,5 tonnás súly. 

Szabó Zoltán polgármester: Akkor a kukás autó hol fog járni? 

Berzi István képviselő: Akkor 2,5 tonna, kivéve… 

Szabó Zoltán polgármester: A búzát hol fogom elvinni? 

Berzi István képviselő: Megmondom én neked. Hová viszed a búzát? 

Szabó Zoltán polgármester: Szirmabesenyőre. 

Berzi István képviselő: Elviszed a kertek alatt vagy a Beri Aladárné kertjének a végén. 

Szabó Zoltán polgármester: És oda hogy hozod át a búzát a patak másik oldalára? 

Dr. Takács András körjegyző: A súlykorlátozásnak mi az indoka? 

Berzi István képviselő: Korábban mi volt az indoka? 

Dr. Takács András körjegyző: Nem tudom. 

Berzi István képviselő: Hordják a fát és egyéb műveleteket végeznek, a megsüllyedt út 

tovább süllyed. 

Szabó Zoltán polgármester: Oda bármilyen táblát teszel, le fogják hordani a fát. Nem tudják 

máshol levinni. 

Berzi István képviselő: Mi lenne, ha oda ahol az előbb mondtam, csinálnánk egy hidat, és 

akkor nem lenne semmi baj. 

Csathó László képviselő: Ha a Fő út vége le lesz aszfaltozva, akkor ugyanott vagy, mert azt 

nem tudod megkerülni. 

Szabó Zoltán polgármester: Sógor Zoliékhoz ki van téve az 5 tonna súlykorlátozás, beviszik 

a fát az utcába? 

Berzi István képviselő: Be. 

Szabó Zoltán polgármester: És akkor miért nem állsz elébe, hogy ne vigye? 



Berzi István képviselő: Én vagyok a rendőr? A Kossuth út végén is, minek van a tábla? 

Benne volt a tervben, hogy ki kell tenni, azért van kitéve. Nem véletlenül van kitéve. Annak 

az útnak megvan a maximális teherbírása. 

Szabó Zoltán polgármester: Én értem, de akkor miért nem úgy csinálták, hogy megbírja a 

12 tonnás kukás autót is? 

Berzi István képviselő: Jogos a felvetés. 

Szabó Zoltán polgármester: Ki lehet tenni a táblát, de úgy is ott fognak bejönni, én is ott 

fogom behozni a búzát, mert máshol nem lehet. 

 

Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte 

a képviselők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  dr. Takács András 

 polgármester  körjegyző 

 

 


