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3/2014.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2014. február 28-án (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
 

1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  
közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
2.) A személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról  szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök 

 
3.) Megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás helyettesítés keretében történő végzésére 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánítása és új közbeszerzési eljárás kiírása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
5.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai megválasztása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

6.) Egyebek 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 28. napján megtartott soros nyílt 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 
 

 15 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi 
  költségvetése közmeghallgatásra való beterjesztése    5 
 

  16 Megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- 
   ifjúságorvoslás helyettesítés keretében történő végzésére    7 
  17 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
   kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új 
   közbeszerzési eljárás kiírása       8 
  18 Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai választása    9 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 28-án (pénteken)  du. 
13.00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Pető Sándor   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő  
     Bali József   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
      
 
Távolmaradását bejelentette:   Mucsi István Tibor  alpolgármester 
     Forgó János   képviselő 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 5 képviselő megjelent, 2 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
 

1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  
közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök 

 
2.) A személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról  szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
             PEFTB elnök 

 
3.) Megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás helyettesítés keretében történő végzésére 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánítása és új közbeszerzési eljárás kiírása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
5.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai megválasztása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 



5 
 

6.) Egyebek 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről, a fontosabb 
eseményekről szóló beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képviselő-
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a 
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
1.) Napirend 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről  Forgó Henrik polgármester 

szóló önkormányzati rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztése és  Kató Pálné jegyző 
elfogadása       Bali József ÜB elnök 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az előterjesztés elő- és elkészítésében résztvevő 
köztisztviselők szokásos, magas szakmai színvonalú munkáját. Elmondta, hogy ilyen magas költségvetése 
még nem volt az önkormányzatnak, azonban ez nem azt jelenti, hogy több finanszírozást kap az 
önkormányzat, hanem a szennyvízberuházásnak és az önkormányzati társulásban betöltött gesztor szerep 
következménye. Részletezte a 2014. évben az önkormányzat költségvetésébe betervezett, végrehajtása keretében 
megvalósítandó feladatokat. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, ahol változtatás nélküli elfogadásra való 
beterjesztésről született döntés. Szólt arról, hogy pályázati önerő alap létrehozása is megtörtént, ami a 
megvalósítás egyik biztos pillére. BM önerő pályázat keretében a Faluház felújítására pályázat benyújtására 
tett javaslatot. Megköszönte a költségvetés összeállításában részt vevők munkáját. Hangsúlyozta, hogy az 
önkormányzatnak nem kell kiegészítő támogatást nyújtania a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
és az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda működéséhez. Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása 
után annak változtatás nélkül közmeghallgatás elé terjesztését és elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi irodavezető-helyettes: Hozzáfűzte, hogy a két intézménynél azért 
nem kell kiegészítő támogatást adni, mert a pénzmaradvány igénybevételével megoldható a gazdálkodás. 
 
Forgó Henrik polgármester: Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az írásban beterjesztett, az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát 
figyelembe véve, a rendelet- tervezetet elfogadásra alkalmasnak minősítve terjesszék azt közmeghallgatás 
keretében történő elfogadásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 
15/2014. (II. 28.) Ökt határozatához 
 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése közmeghallgatásra való beterjesztés 
 

Határozat 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 

foglaltakat és az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elfogadó véleményét tudomásul vette.  
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  (Áht.) 23. § (2) bekezdésében és a 24. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében 
eljárva terjeszti be az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló, 
ezen határozathoz mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetét és annak 1.)-23.) mellékleteit 
közmeghallgatás keretében való  jóváhagyásra, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata 19. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, eredeti jogalkotói jogkörében eljárva. 

  
Végrehajtás határideje:  2014. február 28. du. 16 óra közmeghallgatás időpontja 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

 
2.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Forgó Henrik polgármester 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  Kató Pálné jegyző 
megalkotása       Bali József ÜB elnök 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi Ellenőrző- Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Elmondta, hogy a másik két 
érintett település képviselő-testülete nyilatkozatát megkapta arra vonatkozóan, hogy támogatják a rendelet 
megalkotását. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati 
rendeletét.  
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó:  
 Megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás Forgó Henrik polgármester 
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helyettesítés keretében történő végzésére     Kató Pálné jegyző 
        Bali József ÜB elnök 

          
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 
Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
16./2014. (II. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
arra, hogy Dr.  Stengl Éva háziorvossal megbízási szerződést kössön tárgyi feladatok ellátására tartós helyettesítés 
keretében, a Csanyteleki I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás végzésére, melynek 
költségei megtérítését az önkormányzat 2014. évi költségvetése e feladat finanszírozására átvett 
pénzeszköz terhére engedélyezi. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2014. március 1. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a Csanyteleki I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi alapellátása és iskola- ifjúságorvoslás 
feladata ellátására jogosító jogerős működési engedélye birtokában az ellátás 2014. március hónapjától 
kezdődően állami költségvetésből való folyamatos finanszírozása érdekében szerződést kössön az 
OEP Csongrád Megyei Igazgatósága arra illetékesével. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2014. március 05. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a településen az I. sz. háziorvosi körzet alapellátása ellátása és iskola- ifjúságorvoslás 
feladata ellátása biztosítása érdekében tárgyalást folytasson az önkormányzati érdekek és az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési lehetőségeinek keretein belül, betartva a hatályos vonatkozó 
jogszabályi előírásokban foglaltakat. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Stengl Éva háziorvos (Csongrád) 
- OEP Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
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- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt Forgó Henrik polgármester 

közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új közbeszerzési Kató Pálné jegyző 
eljárás kiírása       Bali József ÜB elnök 

          
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását és új közbeszerzési eljárás kiírását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
17/2014. (II. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
 nyilvánítása és új közbeszerzési eljárás kiírása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és a Bíráló Bizottság tárgyban tett érdemi döntési javaslatát elfogadva rögzíti, hogy a „Nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
ellátása Csanyteleken” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, 
hogy az ajánlatok benyújtására nyitva-álló határidőn belül ajánlat nem érkezett, ezért az eljárás a Kbt. 
76. § (1) bekezdés a) pontja értelmében eredménytelenül zárult. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fogó Henrik polgármester urat és 
Kató Pálné jegyzőt, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A.  Fejezetében 
meghatozott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 11. pontjában rögzített közfeladat ellátása érdekében, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdésén 
alapuló hirdetmény nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a település lakossága számára tárgyi közszolgáltatás 
biztosítása megszerzése és a törvényességi felügyeleti eljárás keretében érvényesíthető felügyeleti 
intézkedés és más szankciók elkerülése érdekében. 

 
Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos, a Kbt. szabályai szerint eljárva 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
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Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester és általa 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Vezetője (Szeged) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár    

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai megválasztása  Forgó Henrik polgármester 

        Kató Pálné jegyző 
        Bali József ÜB elnök 

          
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében ismertette az Ügyrendi Bizottság azon véleményét, miszerint 
tárgyi előterjesztést változtatás nélküli elfogadásra terjesztette a képviselő-testület elé. Javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
18/2014. (II. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai választása 

 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. §-ában írt jogkörében eljárva, a Csanyteleki 01. 02. és 03. szavazókörbe a 
szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a helyi választási iroda vezetője 
javaslatát elfogadva,  a 2014. április 6. napján tartandó országgyűlési képviselői választás 
lebonyolítására az alábbi választójoggal rendelkező állampolgárokat választja: 

 
  Németh Zoltánné, 

Bali Sándorné, 
  Balázs László, 
  Juhász Magdolna 

Törköly Jánosné, 
Ambrus László, 

  Molnár István, 
  Fülöpné Szeri Noémi, 

  Zsótér Sándorné, 
  Sebők Péter Pálné, 
  Simon Ottóné,  
  Bali Gizella, 
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  Szabóné Deák Ágnes 
személyét. 

  
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, (mint a Helyi 

Választási Iroda Vezetőjét), hogy az SZSZB tagjai kötelezettségük teljesítése érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint 
Felelős:   Kató Pálné jegyző, HVI vezető 
Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- HVI tagjai (jegyzőkönyvvezetők)  
- SZSZB megválasztott tagjai és póttagjai (Helyben) 
- Irattár 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülés  16 órai folytatásáig 15,30 órakor technikai 
szünetet rendelt el. 

 
K.m.f. 

 
 

 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                    polgármester       jegyző 
 

 


