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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 24.-én  du. 13.00 órakor 

megtartott soros nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester   
     Mucsi István   alpolgármester 
     Gémes Péter   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő    

Pető Sándor   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó János   képviselő   
    
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  jegyzőkönyvezető 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-h. 
Dr. Koncz József kapitányságvezető 
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 
 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 6 tag megjelent, 1 tag távolmaradását bejelentette. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés 
napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön 
szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 

1.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 

 
2.) Feladat-ellátási szerződés kötése önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtására   

Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök Pető Sándor PEFTB 
elnök 

 
3.) Csanytelek Község közrendjének és közbiztonságának 2015. évi helyzetéről  szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői álláshelyére beadott pályázat véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

5.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

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

1.) Napirend 
 

Tárgy:           Előadó: 
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről  Forgó Henrik polgármester 
 szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  Kató Pálné jegyző 
          Forgó János ÜB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte 
az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
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: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezet, annak mellékleteiben 
foglaltakat, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
7/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
 
Tárgy:           Előadó: 
 Feladat-ellátási szerződés kötése önkormányzati hulladékgazdálkodási  Forgó Henrik polgármester 
 közfeladatok végrehajtására       Kató Pálné jegyző 
          Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte 
az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést 
a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Elmondta, hogy  amennyiben  Gyula Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete  döntése alapján 2016. december 31. napjával kilép a DAREH Társulásból, 
akkor a kilépéssel a Társulás szerződésszegést követ el, amely következtében a tag-településeket a központi 
támogatás összege erejéig (15 milliárd forint) visszafizetési kötelezettség fogja terhelni. Az önkormányzat 2 
szerződésszegést követ el, mert nem tudja a Társulás keretében a hulladékszállítást végeztetni és nem tud 
szerződést kötni a Közszolgáltatóval, mert nem lehet tudni ki lesz a Közszolgáltató.  A DAREH beszerezte a 
kukákat, Szentesen tárolják azokat, azonban amíg nincs megbízott Közszolgáltató, addig nem lehet azokat a 
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lakosság részére kiszállítani. A kisebb háztartásokban élő időskorosztály kérhet kisebb kukát (60 litereset), 
azonban annak az árát nekik ki kell fizetniük. Részletesen ismertette a tárgyi szerződéskötés önkormányzati 
előnyeit, majd szólt a központi jogalkotás mulasztásáról, annak településünkre háruló negatív kihatásairól, majd 
a közszolgáltatás számlázásával kapcsolatos problémákat vázolta. Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés megvitatását és 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 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
38/2016. (VI. 24.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Feladat-ellátási szerződés kötése  önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtására  
 

H a t á r o z a t     
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában  hulladékgazdálkodási 
közfeladat megszervezésére kötelezettjeként ezen feladatát az Mötv. 12. § (2) bekezdése szerint eljárva, az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. 
mellékletében foglaltak szerint – mint Tagönkormányzat - átruházta a DAREH Önkormányzati Társulásra, 
amely Társulás által alapított DAREH  Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. hivatott (vonatkozó külön 
szerződés szerint) a hulladékról szóló 2012. évi CXXXV. törvényben foglalt feladatkörében eljárva teljesíteni 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt feladat-ellátási szerződésben foglaltakat, melyre vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és - a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményét 
figyelembe véve – az alábbi döntést hozta. 
 

1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontjába foglalt jogalapon megtárgyalta tárgyi előterjesztésben, az 
ahhoz 1. mellékletként csatolt, a DAREH Önkormányzati Társulása és Csanytelek Község 
Önkormányzata között létrejövő, az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata végrehajtására irányuló 
feladat-ellátási szerződésben  foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagy,  amely akkor lép hatályba 2016. 
november 01. napján, amennyiben a  DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. 
szeptember 30. napjáig  minden vonatkozó engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel rendelkezik, 
illetve a a közérdekű közszolgáltatás ideiglenes végzésére kijelölt   FBH-NP Nonprofit Kft (mint 
közszolgáltató) 2016. szeptember 30. napjáig Csanytelek község közigazgatási területére nem 
rendelkezik megfelelőségi véleménnyel.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fogó Henrik polgármester urat a DAREH Önkormányzati Társulás 
Taggyűlésén tárgyra vonatkozó napirendi pontnál ezen határozatban foglaltak  képviseletére.  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, a Képviselő-testület által 
jóváhagyott, ezen határozat 1. mellékletét képező, az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata 
végrehajtása érdekében feladat-ellátási szerződés -  Képviselő-testület nevében való - megkötésére, a 
vonatkozó dokumentum saját kezű aláírására, a tárgyra vonatkozó további szükséges intézkedések 
megtételére.  

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester (Taggyűlésen képviselet és dokumentum 

aláírásáért 2016. június 30.) 
Beszámolás határideje:  Taggyűlés és a dokumentum aláírását követően, soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Dávid Zoltán a DAREH Önkormányzati Társulás Elnöke (Orosháza) 



7 

 

- Agatics Roland az FBH-NP Nonprofit Kft ügyvezetője (Vaskút) Közszolgáltató 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

 
3.) Napirend 

Tárgy:           Előadó: 
 Csanytelek Község közrendjének és közbiztonságának 2015. évi    Forgó Henrik polgármester 
 helyzetéről szóló beszámoló elfogadása      Kató Pálné jegyző 
          Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelent Dr. Koncz József 
kapitányságvezetőt. Elmondta, hogy van olyan folyamat, amellyel életkoránál  fogva nem ért egyet. Az egyik 
ilyen az iskolai tanulók összetételének változása, ami nem egy kedvező folyamat. Valószínűsíthető, hogy ezek a 
gyerekek nem kapnak olyan nevelést, amely a lakó közösségbe való beilleszkedésüket, az együttélés írott és 
íratlan szabályinak megtartását segítené. Véleménye szerint egyre kevésbé lehet elmenni ezen probléma mellett, 
mivel jelenleg kb. 50 fő állami gondozott él a faluban. A másik probléma a Romániából érkezettek, akik kb. 
300-an lehetnek. Kb. 2-3 éve már tett jelzést ennek a kedvezőtlen tendenciának az elindulásáról.  
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi 
előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kérte, hogy a rendőrség a jövőben 
járőrözés során nagyobb figyelmet fordítson a közterületen  való szemetelés megakadályozására, cigarettacsikk 
eldobására, akár szabálysértési bírság kiszabásával is. Az itt tartózkodó külföldi állampolgárok semmilyen helyi 
nyilvántartásban nem szerepelnek, a gyerekeik óvodába, iskolába járnak, viszont az önkormányzat központi 
támogatásra nem jogosított. A jövőben el kellene érni, akár ellenőrzés által, hogy akik  EU-s állampolgárként 
munkát vállalnak,  a településen bejelentett lakcímmel rendelkezzenek, mint itt élő külföldi állampolgárok. 
Ebben kérte a rendőrség támogatását, majd köszönetét fejezte ki az eddigi jó együttműködésért. 
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester: Meglátása szerint a településen szolgálatot teljesítő rendőrök létszáma 
kevesebb, mint a korábbi években volt. Megköszönte a rendőrség munkáját. 
 
Berkecz József képviselő: A problémát abban látja, hogy a fiatalok nehezen találják a határaikat.  
 
Kopasz Imréné képviselő: Kérte, hogy az esti, éjjeli órákban a rendőrség gyakrabban ellenőrizzen és ha 
kiskorúval találkoznak azt jelezzék a Családsegítő Szolgálat felé.   
 
Dr. Koncz József kapitányság vezető: Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a Rendőrőrs létszáma 
ugyanannyi, mint korábban volt, 1 őrsparancsnok, 2 körzeti megbízott és 2 járőr teljesít szolgálatot. Az elmúlt 
évben 35 bűncselekmény történt a településen, ami azt jelenti, hogy az elmúlt évhez képest jelentősen sikerült 
azt visszaszorítani. Az őrsparancsnoki teendőket jelenleg a Csongrádi kapitányság körzeti megbízotti 
alosztályvezető helyettese látja el megbízottként a saját munkakörén felül. Ez a létszám elegendő ahhoz, hogy a 
közrendet fenntartsák a településen. Véleménye szerint is nagy probléma a közterületi szemetelés, melyet 
ittélőként tapasztal is, ennek visszaszorítására a jövőben az önkormányzat közreműködésével keres megoldást. 
Kopasz Imréné képviselő asszony kérésével kapcsolatban elmondta, hogy hatáskör hiányában nem tudnak ilyen 
esetekben intézkedni, kérte a megértését. A külföldi állampolgárokra vonatkozó felvetésre megoldást fog 
keresni, melyre  tárgyalási időpont egyeztetést javasolt. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  módosító 
javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal 
egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 



8 

 

39/2015. (V. 24.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község közrendjének és közbiztonságának 2015. évi helyzetéről  szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta a 
Csongrádi Városi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője által a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
8. § (4) bekezdése értelmében beterjesztett, a  Rendőrkapitányság illetékességi területén, a település 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló 2015. évről szóló beszámolóját, és köszönetét fejezte ki a településen magas szakmai színvonalon végzett 
tevékenységért. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Dr. Koncz József Kapitányságvezető (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

Pető Sándor képviselő úr távozott az ülésről 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői álláshelyére Forgó Henrik polgármester 
 beadott pályázat véleményezése     Kató Pálné jegyző 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 
Társulás gesztor önkormányzata azt szerette volna, ha Csanyteleken foglalkoztatott óvónő vezeti az intézményt, 
de Ő nem adott be pályázatot, mivel nincs vezetői gyakorlata. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 
elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Eseti Bizottság, a szülői 
szervezetek és a nevelőtestületek napirendjük keretében tárgyalták és támogatták a pályázó kinevezését. 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 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 

40/2016. (VI. 24.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői álláshelyére beadott  pályázat véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést az  Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete 12.  pontja e) 
alpontjában biztosított jogalapon eljárva megtárgyalta és támogatja Gyöngyössy Gézáné  
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Pályázó pályázata elfogadását és az óvónő Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 
Vezetőjévé való megbízását 2016. augusztus 01. napjától 2021. július 31. napjáig. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata 

Polgármesterét, hogy a Társulás Társulási Tanácsa előtt ezen határozatban foglaltakat 
képviselje. 

 
Határozatról  értesítést kap: 
 - Társulási Tanács Elnöke (Helyben) 

- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyén) 
- Gyöngyössy Gézáné (Felgyő) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
- Bori Sándorné Jegyzői irodavezető 
- Irattár 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi munkájáról Forgó Henrik polgármester 
 szóló beszámoló véleményezése     Kató Pálné jegyző 
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte 
az írásban kiadott előterjesztés elfogadását, majd megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának a 
színvonalas munkavégzését. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvényben foglaltak alapján az intézményben végzett tevékenységről a vonatkozó törvény 92/B. § (1) bekezdés 
d) pontja szerint kötelező beszámolni a fenntartó felé melyet a Társulás Társulási Tanácsa előtt a Képviselő-
testületek véleményeznek. Megköszönte az intézmény dolgozóinak az elmúlt évben folytatott áldozatos 
munkavégzését. 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 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
41/2016. (VI. 24.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése 

 
H a t á r o z a t  

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját, melyet alkalmasnak tart az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás elé terjesztésre és változtatás nélküli jóváhagyásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyükön) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető (Helyben) 
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- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott arról, hogy a jövő héten fellebbezést kell benyújtani a Magyar 
Államkincstárhoz állami támogatás visszafizetésre vonatkozóan hozott határozatában foglaltakra. A Kincstár 
úgy ítélte meg, hogy szociális célra biztosított központi költségvetési forrásból közfoglalkoztatáshoz 
munkagépet nem lehet lefinanszírozni és ekként lekönyvelni, mivel a közfoglalkoztatás elsődleges célja  a kézi 
munkaerővel való munkavégzés, maga a munkanélküliek foglalkoztatása, mint tevékenység folytatása.  
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további hozzászólás, 
észrevétel nem történt, az ülést 14,10 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 

 


