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Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában
foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a
testület tagjai közül 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt
testületi ülés óta végzett munkáról.
2. Indítványok, javaslatok.
A napirend tárgyalása:
1. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.

Szabó Zoltán polgármester: Ágnes asszony (Kiss Ferencné) még nincs itt, de remélhetőleg
hamarosan megérkezik. Gyorsan döntöttünk arról, hogy összehívjuk ezt a rendkívüli testületi
ülést. Van egy dolog, amiben döntenünk kellene, illetve tájékoztatni szeretnélek titeket az
elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről. Elnézést kérek, hogy a meghívón azt írtuk,
hogy rendkívüli, de ez nem rendkívüli, hanem soron következő.
Cserged Marianna igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető: Ez nem lehet soron következő,
mert a munkatervben nem szerepel.
Dr. Takács András körjegyző: Jól van ez így, rendkívüli.
Berzi István képviselő: Ha pedig rendkívüli, akkor pedig a napirendnek tükröznie kellene,
hogy miért lett összehívva.
Dr. Takács András körjegyző: Tükrözi.
Berzi István képviselő: Ebből a két napirendből nem tudtam eldönteni, hogy miért kellett
összehívni a rendkívüli ülést.
Dr. Takács András körjegyző: Majd kiderül Pisti.
Szabó Zoltán polgármester: Amiről döntenünk kellene, és azt mondom, hogy hagyjuk
későbbre vagy a végére, hátha még Ágnes is megérkezik, az a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásban a kocsikísérő személye. Erre az állásra van 4 jelentkező, közülük
kellene választani. Kezdjük a többivel. Az előbb hívott Szemán Mihály a biztosító képviselője
a Gyertyaláng biztosítással kapcsolatban. A jegyző úrral már beszéltük korábban is, hogy
fogalmam sincs, hogy korábban az önkormányzat, hogy keveredett ebbe az egészbe. Ezzel
kapcsolatban itt pénzmozgás nem volt, és jelen pillanatban sincs. De hivatalos levelek, illetve
fizetési felszólítások mind a mai napig az önkormányzat címére jönnek. A pénzt Ági szedi,
majd a lakossági fórumon neki kell tisztázni ezt az egészet. Szemán Mihály kérte, hogy
hívjunk össze egy lakossági fórumot, és a nem fizetőket ki kellesz zárni. Van 4-5 ember, aki
nem fizet. Csoportos biztosítás, ami azt jelenti, hogy mindenkinek be kell fizetni a ráeső díjat,
mert ha valaki nem fizet, akkor az az egész csoportot érinti. Amúgy ez nem rossz dolog, mert
segít a hozzátartozóknak eltemettetni az illetőt. Ezt a meghívót több helyre is ki fogjuk tenni,
illetve „széjjelszórjuk” a faluba, hogy akit érint, jöjjön el.
(1015 perckor Kiss Ferencné megérkezett.)
A márciusi ülésen beszéltünk a tanodás gyerekek bérletének támogatásáról. Az önkormányzat
két hónapra rendezte a bérletvásárlást, erről kellene születnie egy határozatnak, mert akkor
nem született róla határozat, csak beszéltünk róla, hogy támogatni fogjuk. Valahogy úgy
kellene megfogalmazni a határozatot, hogy nem a bérletvásárlást támogatjuk, mert azt nehéz
elszámolni, hanem, hogy gyerekenként 550-600 forinttal támogatjuk a bejárásukat, és nem
pénzben kapják meg, hanem bérletvásárlásra fordítjuk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
100/2011. (VIII.24.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kincses Sziget Tanodahálózat Edelényi Tanodája nyári, júliusi-augusztusi
foglalkozásain részt vett balajti iskolások Edelénybe való beutazásának költségeit
átvállalja.
Szabó Zoltán polgármester: Gyermekvédelmi támogatás. Gondolom, hogy tőletek is többen
érdeklődtek, hogy mikor lesz kifizetve. Az önkormányzat az Államkincstár felé eljuttatta
igényét, ami forintosítva 951 ezer forintot jelent Balajt tekintetében. Ezt a pénzt mihelyt az
Államkincstár átutalja az önkormányzat számlájára, ki fogjuk fizetni a jogosultaknak. Addig
nem tudunk fizetni, mert nincs miből. Lehet, hogy ez holnap, holnapután, de lehet, hogy két

hét múlva lesz. Nem rajtunk múlik. Jönnek itt olyan dolgokkal, hogy Szendrőlád kifizette,
Alsóvadász kifizette, Lak kifizette. Biztos, hogy nem fizették ki. Az Államkincstár nem úgy
utal, hogy az egyik héten az egyik falunak, a másik héten pedig a másiknak, hanem közel egy
időben. Arra kérlek titeket, hogy ha titeket kérdeznek, mondjátok, hogy mihelyt az
Államkincstár utal.
Ebben a hónapban a falugondnoknak több kiadása volt. Van itt egy régi önkormányzati
határozat, mely szerint a falugondnoknak 100 ezer forint van kiadva egy hónapban
elszámolásra, amiből tankol, benzint hoz a fűnyíróba, meg a kisebb bevásárlásokat végzi az
önkormányzat számára. Ebben a hónapban kicsit túlléptük a keretet, mert benne volt pl. a
tanodás gyerekeknek vásárolt bérlet ára is, illetve a fűnyíróba kellett venni damilt, ami 300
méter 10 ezer forintba került. 23 ezer forinttal léptük túl a keretet. Azért mondtam el, hogy
erről is tudjatok. Reméljük, hogy november, decemberben sikerült majd megtakarítani ezt az
összeget. Most jut az eszembe, hogy kétszer volt szerelőnél is a kocsi. Fékproblémák voltak
vele.
Csathó László képviselő: Sikerült megoldani?
Szabó Zoltán polgármester: Most úgy néz ki, hogy jó, de két-három hónap múlva
alkatrészre lesz szükség. Ha jól megnézzük, akkor ez a pénzkeret túllépés éppen a bérletek
ára.
Közfoglalkoztatás. Elsején lettek felvéve emberek, és most elsején is lesznek. Megint
nyertünk a közfoglalkoztatás kapcsán 140 ezer forintot, amit eszközvásárlásra el lehet költeni.
Van egy nagy problémám, hogy az önkormányzatnál van Sthil fűrész, az semmit sem ér.
Eddig volt egy olyan megszorítás, szabály, hogy 100 ezer forint feletti értékű eszközt nem
lehet venni. Most lett egy olyan kiskapu, hogy lehet venni, csak nyilatkozni kell róla, hogy
több évig nem idegeníti el az önkormányzat, illetve az eszköznyilvántartásban szerepelnie
kell. A munkaügyi központba be kell vinni a számlát, a nyilatkozatot, illetve az
eszköznyilvántartó kartont bemutatni. Ez a lehetőség július 1.-től lehetséges. Én már
érdeklődtem, hogy az ún. 290-es fűrész akcióban 139 ezer forint körül lesz. Úgy gondolom,
hogy az önkormányzatnál adódó munkákra ez az eszköz tökéletesen megfelel. Szeretném
kérni a vásárlásához a beleegyezésetek. Most már több eszköz, ami a közfoglalkoztatáshoz
kell rendelkezésünkre áll. Úgy látom, hogy még ez hiányzik.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
101/2011. (VIII.24.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a közfoglalkoztatási pályázat kapcsán, az önkormányzatnak
ítélt 140 000 forintból, azaz Száznegyvenezer forintból benzinmotoros fűrészt
vásároljon.
Szabó Zoltán polgármester: Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a vásárlás sem kerül semmibe
sem az önkormányzatnak.
A múltkor kaptam olyan tájékoztatást, hogy lesz pályázati kiírás útépítéssel, járdaépítéssel
kapcsolatban. Jegyző úrral is beszéltünk róla, letöltötte az egész anyagot a pályázattal
kapcsolatban. Én is elkezdtem utánanézni a dolgoknak. Úgy gondoltam, hogy olyanba lenne
érdemes belefogni, amihez nem kell építési engedély. Ami lett volna az a járda felújítása. Úgy
elterveztem, hogy az egész faluban felújítjuk a járdákat. A pályázati kiírásban van egy kizáró
tényező. Azok az önkormányzatok, amelyek az ÉMOP. 3.1.3.-ban támogatási szerződéssel
rendelkeznek, illetve valamilyen beruházás megvalósult kizárják magukat. Nálunk pedig a

Kossuth-Petőfi út felújítása ilyen pályázatban történt. Viszont tegnap beszéltem Garai
Bertivel, hívott telefonon, hogy lesz egy másik pályázati kiírás, ami gyakorlatilag ugyan ez
lesz, csak nem lesz kizáró ok. Annyi a különbség, hogy ebben 5 % az önrész, az új kiírásban,
pedig 10 % lesz. Még a konkrét kiírást ő sem látta, de ha lesz, akkor majd beszélünk róla. Ha
lesz erre lehetőség meg kell ragadni, mert csak a Kossuth út felső részén, illetve a Fő út
buszmegállótól lefelé lévő szakaszán van elfogadható járda, a többi nem járda.
Önkormányzatunk a múlt héten beadta az ÖNHIKI-s pályázatot. Nem volt egyszerű. Nem
tudom, mennyit fogunk nyerni, de amire be lett adva az a forráshiány összege, 5 millió 700
ezer forint. Döntés később lesz, de bízzunk benne, hogy sikerülni fog. Jegyző úrral már
beszéltük, hogy ha ennek az összegnek a felét megkapnánk, akkor el lehetne mondani, hogy
egyenesbe kerülne az önkormányzat. Én már korábban is mondtam, hogy ha nyerünk vagy
valamilyen más módon pénzhez jutunk, akkor annak egy jó részét hiteltörlesztésre fordítsuk,
hogy szabaduljunk tőle minél hamarabb. Még egy lehetőség lesz decemberben pályázni,
reméljük, hogy nyerünk, és akkor nem lesz arra szükség. Két héttel ezelőtt voltam egy
megbeszélésen, ahol polgármesterek voltak, többek között ott volt Szakácsi, Irota, Lak
polgármestere. Volt olyan önkormányzat, ami az első fordulóban megnyerte a pályázott
összeg felét, a minisztérium átutalta a pénzt. Az önkormányzat nem tudott semmit sem
kezdeni ezzel a pénzzel, mert a hitelezők inkasszózták abban a pillanatban. Nekünk jelen
pillanatban ilyen problémánk nincs, és nagyon remélem, hogy nem is lesz. Így járt pl.
Szakácsi és Lak is.
(1030 perckor Dánielné Tóth Beáta elhagyja a testületi ülést.)
Településrekonstrukció. Az a hír járja, hogy augusztus 18.-án elbírálták a pályázatokat, de
senki nem tud még róla semmit. Bízzunk benne, én nagyon bízom, hogy pozitív lesz. Az
engedélyeztetések folyamatban vannak, a héten jött meg a Szabadság út és a Névtelen út
útfelújításának építési engedélye. A jogerőre emelkedést kell még megvárni. A vízjogi
létesítési engedéllyel kapcsolatban a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság annyi papírt
kér, hogy az már eszméletlen. Még ma volt itt agy úriember, akinek szolgalmi jogi
bejegyzéseket kell csinálni. Minden tulajdonosnak, akinek a tulajdonát érinti a csapadékvízelvezetés beleegyezését kell adni a szolgalmi joghoz. Meg kell keresni minden tulajdonost.
Pisti pont fenn volt tegnap, amikor jött a Vízügyi Igazgatóságnak befizetett összeg számlája.
Nagy összeg volt, igaz?
Berzi István képviselő: Nagy.
Szabó Zoltán polgármester: Közel másfél millió forintot kifizettünk ezekre az
engedélyeztetésekre, tervezésekre, egyebekre. És annak ellenére, hogy nem áll valami jól az
önkormányzat, eddig minden ki van fizetve. Remélem, hogy hamarosan megkapjuk a
döntésről az értesítést. Kivitelezés szerintem már azért nem lesz ebben az évben, ha
megkapjuk a támogató döntést, mert a vízjogi engedélyezés nem fog elkészülni. Mi mindent
időben beadtunk, a hölgy, aki velünk foglalkozott majdnem egy hónapig szabadságon volt,
addig állt az ügyünk. A múlt héten hétfőn és szerdán is voltunk benn. Ha pozitív lesz az
elbírálás, akkor is ebből kivitelezés csak jövőre lesz. Ezt az egy telet már csak kihúzzuk.
Szerettem volna és tettem is azért, hogy menjen a dolog. Szerződést is csak akkor tudunk
kötni a NORDA-val, ha lesz jogerős vízjogi engedélyünk is. Ez pedig véleményem szerint
novemberben lesz, hamarabb biztos, hogy nem. Már látni az alagút végét, már csak a
szolgalmi jogi bejegyzések, illetve a tulajdonosok beleegyezése van hátra. A Közlekedési
Felügyeletnél elfogadtak TAKARNET-es tulajdoni lapot. A Vízügyi Igazgatóság akkor miért
nem fogadja el? Nekik csak hiteles jó. Ugyan olyan engedélyezésről van szó, csak az egyik
útépítés, a másik pedig csapadékvíz-elvezetés.
Tegnap hívott a pályázatíró cégtől egy hölgy, aki a településrekonstrukciós pályázatot is
készítette, hogy már egészen biztos, hogy október 15.-től ki lesz írva óvodai férőhely
kialakítására pályázat. Még tegnapra ígérte, hogy megküldi, hogy az önkormányzatnak mit

kell előkészíteni, hogy minél hamarabb be tudjuk adni. De még nem érkezett meg. Már
beszéltünk erről, gondolom terveket, engedélyeket kellesz produkálni, illetve elindítani.
Mihelyt tudunk konkrétumokat megtesszük a lépést, hogy 2013. szeptemberében Balajton
óvoda legyen. Szerintem ez nem elérhetetlen, ugyanis én már láttam a pályázat előzetes
kiírását, amiben kimondottan a hátrányos helyzetű kistelepüléseket kívánják támogatni, hogy
ne kelljen elhordani óvodába a gyerekeket.
Nyári gyermekétkeztetés, amit tulajdonképpen Pisti intézett. Még megmaradt 164 ezer forint,
amiért tegnap bevásároltak. Nem tudom, mit vettek.
Berzi István képviselő: Még maradt 220 forint.
Szabó Zoltán polgármester: Akkor azt visszautaljuk a Kincstárnak. Nagyon remélem, hogy
olyan dolog lett véve, ami elszámolható, erre tegnap is felhívtam a figyelmedet.
Vis maiorral kapcsolatban földmunkák, illetve esztétikai jellegű munkák lennének még. A
múlt héten ki is jöttek, de technikai okok miatt végül is nem csináltak semmit. Megígérték,
hogy a héten jönnek és a még szükséges munkákat, még kövezési munka is lenne, meg fogják
csinálni. Ezzel kapcsolatban is az első kifizetési kérelmet beadtuk, majd a másodikat akkor,
ha teljesen készen lesznek.
A következő témánk, amiért a rendkívüli testületi ülést összehívtam, hogy szeptember 1.-től
valakit fel kell venni kocsikísérőnek, aki a falugondnokot fogja segíteni abban, hogy az
óvodások eljussanak az óvodába. Hány gyereket érint ez Márta?
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Még pontos számot nem tudok. Az Alapítványiban
11 gyerek van, ami két kört jelent, a másik óvodába egy kör, ami azt jelenti, hogy ugyan úgy
meg lesz a három kör.
Szabó Zoltán polgármester: Négy jelentkező van erre a munkakörre, felsorolom, aztán
beszéljünk róla. December 31.-ig szól a szerződés, 8 órában, de már fél 7-re itt kell lenni, és
van, amikor már fél 4-kor befejezik, de van, hogy 4-kor, fél 5-kor, pénteken hamarabb. Van,
amikor jobb a nap, van, amikor rosszabb, van, amikor csak egy kör van, mert sok gyerek
beteg. Nem rossz munkakör ez, csak nem biztos, hogy 8 órás. Mondom a négy nevet: Csikó
Gáborné, Angyal Alexandra, Bogdán Ildikó és Csathó Nikolett.
Berzi István képviselő: Én gondoltam, hogy ez lesz a rendkívüli testületi ülés fő témája, csak
úgy gondoltam, hogy volt itt már nyolcórás munkakör, amit a tudtunk nélkül hosszabbítottál,
akkor döntsd el ezt is te.
Szabó Zoltán polgármester: Döntsem el egyedül? Őszintén szólva ez a csoportvezetői
munkakör…
Berzi István képviselő: Látod, tudod, miről van szó.
Szabó Zoltán polgármester: Ez a csoportvezetői munkakör egy másabb jellegű, mert nem
tudsz még egy embert a faluban…
Berzi István képviselő: Ugyan az a jellegű.
Szabó Zoltán polgármester: Nem. A faluban nem tudsz még egy embert mondani Farkas
Ottón kívül, aki alkalmas lenne most erre a munkakörre, és mindennek megfelel. Hogy, ha
eltörik egy gyűrű, dugattyú a 10 éves Sthilbe, akkor azt ki is tudja cserélni. Vagy egyáltalán
tudja, hogy mi baja van. Vagy ki tudja cserélni a karburátort. Vagy kiadja a szerszámokat
aztán munka végén összegyűjti. Vagy tud hegeszteni.
Berzi István képviselő: Ha ezt a döntést most a testülettől várod, akkor abban is a testületnek
kellett volna dönteni. Nem nagydolog lett volna, csak elmondod, hogy XY meg legyen-e
hosszabbítva. Mit mondtál? Hogy senki sem lesz hosszabbítva. Ezt a rövid távban
foglalkoztatottakra mondtad, hogy senki sem lesz hosszabbítva, a hosszabb távúakról viszont
nem beszéltél.
Szabó Zoltán polgármester: Valószínűleg november-december hónapban vissza fog kerülni
olyan ember is, aki január-februárban dolgozott, mert két-három emberrel kevesebb lesz a
létszám. Év elején 97 fő munkanélkülivel számoltunk, aztán van, aki elhelyezkedett,

jelentkeztek be is, ki is. A hosszabb távú közfoglalkoztatásra, egész évre meg volt a
szerződésünk, a rövid távú közfoglalkoztatásra nem volt csak június 30.-ig. Elmondhatom,
hogy a 42 település közül, aki az edelényi kistérséghez tartozik, Balajt az egyetlen település,
akinek július 1.-től új szerződése van. Nem voltam rest, és bementem Budaihoz, és
elmondtam a problémánkat. Sikerült elintézni. A többi pályázatnak az elbírálása még mind a
mai napig fel van függesztve. Pontosan az előbb kérdeztem jegyző úrtól, hogy van-e már
Abodon közmunkás. Ő mondta, hogy még nincs, intézik. Visszatérve, akkor döntsek egyedül?
Akkor nem is kell róla beszélni.
Berzi István képviselő: Ki ért ezzel egyet, hogy döntsön egyedül?
Csathó László képviselő: Ha már itt vagyunk, akkor beszéljük meg.
Szabó Zoltán polgármester: Én is azt mondom.
Kiss Ferencné képviselő: Én már korábban is mondtam, hogy döntsél te a foglalkoztatásban,
különösen most már, amikor tudod, hogy ki hogy dolgozik.
Szabó Zoltán polgármester: Tudom, ha eddig nem tudtam volna.
Kiss Ferencné képviselő: Elkeserítő a munkamorál. Alig várják, hogy hazaszökhessenek. Az
sem érdekli, ha ott állsz mellette, hogy úgy tenne, mintha dolgozna, még ehhez sem veszi a
fáradságot.
Szabó Zoltán polgármester: Én tudom.
Csathó László képviselő: Én nem dolgoztatnám ilyen formában az embereket.
Szabó Zoltán polgármester: Térjünk vissza a döntésünkhöz, beszéljünk róla. Hallottátok a
négy nevet.
Kiss Ferencné képviselő: Hallgassuk meg Mártát (falugondnok), mert ő fog vele közvetlenül
dolgozni.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Én eggyel dolgoztam, az Alexandrával, tehát csak
róla tudok beszélni. Ővele tudom, hogy tudok dolgozni, a többieket nem tudom. Alexandrával
jó volt együtt dolgozni, vele nem volt problémám, nem volt szemtelen, mint az előzőek.
Szabó Zoltán polgármester: Át kell gondolni, hogy ki legyen. Olyan jó lenne, aki független,
nem várja otthon kisgyerek, nem kell hazamenni, mert mosni kell, főzni kell. Gyakorlatilag a
négy emberből kettőt ki tudok zárni. Az egyiknek kisgyereke van, aki most fog menni először
óvodába. Kérem, hogy innentől zárt ülés legyen, de Márta maradjon, mert ő érintett.
Berzi István képviselő: Miért legyen zárt? Mondd névnélkül!
Szabó Zoltán polgármester: Legyen zárt, és névvel mondom.
(A képviselő-testületi ülés zárt formában folytatódott. 44-11-2/2011. számú jegyzőkönyv)
2. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Dr. Takács András körjegyző: Zoltán a múltkor a Sleszák Ágnesnál a
településrekonstrukciós pályázat miatt voltunk?
Szabó Zoltán polgármester: Igen.
Dr. Takács András körjegyző: Akkor nem tudom, hogy véletlenül felejtetted-e el, hogy ha
nyer ez a pályázat, akkor belefér az EU önerős pályázatba. A Slezsák Ágnes azt mondta, hogy
ők grátisz megcsinálják ezt a pályázatot, azért hogy az önkormányzatot hozzá juttassák
pluszforráshoz. Ez az önrész 75 %-a, kb. 2 millió forint. Arra hívnám fel a figyelmet, ha a
támogatási szerződés aláírásra kerül, rögtön meg kell csinálni a pályázatot, mert jövőre
változnak, változhatnak a feltételek. Az nem baj, hogy nem kezdődik el a beruházás, csak az
EU önerő pályázat beadásra kerüljön.
Csathó László képviselő: Ebből októberben lesz valami.

Szabó Zoltán polgármester: Akkor lehet aláírni a támogatási szerződést, ha a vízjogi
létesítési engedély is meg lesz.
Dr. Takács András körjegyző: Megnézem még a határidőt, mert volt olyan év, amikor
október 31.-ig lehetett erre pályázni.
Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom, hogy az elmúlt testületi ülésen említettem-e, hogy
a játszótérrel kapcsolatban is benyújtottuk a kifizetési kérelmet az MVH. felé, de még nem
kaptunk ezzel kapcsolatban semmit.
Dr. Takács András körjegyző: Nem tudom, emlékeznek-e rá, hogy korábban is
kezdeményeztem egy ad hoc selejtezési bizottság létrehozását, ami végül is nem végezte el a
munkáját. Nem találnám haszontalannak, ha ezt mégegyszer átgondolnánk. Az iskola is
bezárásra került, ott is voltak eszközök. Át kellene gondolni, hogy vannak itt eszközök,
amiket le kellene selejtezni. Gondolják át a selejtezési bizottság létrehozását, és bizonyos
selejtezési feladatok elvégzését.
Szabó Zoltán polgármester: Engem is kerestek meg már a falu lakói, hogy tudják, hogy
vannak itt olyan eszközök, bútorok, amiket nem használunk, mert többnyire rossz állapotban
vannak, és jelképes összegért megvásárolnák. Én is azt mondom, hogy érdemes volna ezektől
a felesleges dolgoktól megszabadulni, valamikor sort keríteni rá.
Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte
a képviselők megjelenését és az ülést bezárta.
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