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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Kővágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. május 09-én 15:30 

órakor megtartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház, Kővágóörs, Jókai u. 49. 

 

Jelen vannak:  

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Horváth Dezső polgármester 

Kerner Gábor alpolgármester 

Papp István képviselő 

Pelikán Attila képviselő 

Szabó Lajos képviselő 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Pék László polgármester 

Vasáros István alpolgármester 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Keszler Gyula polgármester 

Németh László alpolgármester 

Fekete Imre képviselő 

Csombó Zoltán képviselő 

Szép László képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea körjegyző 

 

Kolláth Zsuzsanna  jegyzőkönyvvezető 

 

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző 

 

 

Horváth Dezső, polgármester: Köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi, hogy van-e 

más napirendi pontra vonatkozó javaslat? 

Amennyiben nincs, aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát: 
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

29/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A 2012. május 9-i együttes ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. május 09-i együttes ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

módosítása. 

II. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának 

elfogadása. 

III. Beszámoló a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évben 

végzett munkájáról. 

 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes. Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, 

kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

26/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A 2012. május 9-i együttes  ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. május 09-i együttes ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

módosítása. 

II. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának 

elfogadása. 

III. Beszámoló a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évben 

végzett munkájáról. 

Keszler Gyula, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes.  

Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

20/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A 2012. május 9-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. május 9-i együttes ülés 

napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 

 

I. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

módosítása. 

II. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának 

elfogadása. 

III. Beszámoló a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évben 

végzett munkájáról. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

I. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

módosítása. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdés, észrevétel, 

vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Javasolja elfogadásra. 

 

Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

30/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs - Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének módosításáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs - 

Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének 

módosítását elfogadja.  
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Pék László, polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

27/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs - Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs - 

Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének 

módosítását elfogadja.  

 

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

21/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs - Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének módosításáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kővágóörs - Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének módosítását elfogadja.  

 

2. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának 

elfogadása. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Szintén megkapták az előterjesztést. 

Kidolgozott anyag, közérthető. Elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: elmondja, hogy itt is sor került némi rendezésre, mert az 

történt, hogy a Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség dolgozóinak január hónapban a bére 

Kékkútról kifizetésre került, de  mivel a központi illetményszámfejtés következtében a 

bérkönyveléssel egy hónappal csúszásban vannak, ezért a bérkönyveléshez szükséges 

anyagok már az új körjegyzőségre jöttek meg. Függő-dologi kiadás rendezésre került sor.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Kérdés, észrevétel? 
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Amennyiben nincs, aki az előterjesztéssel egyezően a határozati javaslatot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

31/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs - Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

zárszámadásának elfogadásáról 

 

Kővágóörs  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs - 

Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadását 

elfogadja.  

 

Pék László, polgármester: Aki a határozati javaslatot a kiegészítéssel elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

28/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs - Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

zárszámadásának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs - 

Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadását 

elfogadja.  

 

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

22/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs - Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

zárszámadásának elfogadásáról 

 

Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kővágóörs - Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

zárszámadását elfogadja.  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Mindenkinek kiosztotta a pénzmaradvánnyal kapcsolatos 

határozati javaslatot, erre azért van szükség, mert az irányító szervnek kell dönteni a 

költségvetési szerv pénzmaradványáról  a tekintetben, hogy azt vissza kell-e adniuk úgymond 

az irányító szervnek, vagy megmarad a körjegyzőségnél. Ebben szerepel, hogy a 

körjegyzőségnek 1.597 e Ft pénzmaradványa volt, de ebből 1.344 e Ft az 

kötelezettségvállalással terhelt. Ez szintén a bérkifizetéssel összefüggő kiadás. Marad belőle 

253 e Ft szabad felhasználású, és erről kellene dönteni, hogy ezt nem kérik vissza a fenntartó 

önkormányzatok. Ez az összeg az idei költségvetésnek megfelelően kerül felhasználásra. 

Tehát 253 e Ft a pénzkészlete a körjegyzőségnek 2011. december 31-én.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Kérdés, vélemény? 

Aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

32/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 

 2011. évi pénzmaradványáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-

Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványát 1. 

597. 000 Ft-ban határozza meg, amelyből 1. 344. 000 Ft 

kötelezettségvállalással terhelt, és amelynek teljes összege a 

Körjegyzőséget illeti meg. 

 

 

Pék László, polgármester: Aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

29/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 

 2011. évi pénzmaradványáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-

Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványát 1. 

597. 000 Ft-ban határozza meg, amelyből 1. 344. 000 Ft 

kötelezettségvállalással terhelt, és amelynek teljes összege a 

Körjegyzőséget illeti meg. 

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

23/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség  

2011. évi pénzmaradványáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi 

pénzmaradványát 1. 597. 000 Ft-ban határozza meg, amelyből 1. 344. 

000 Ft kötelezettségvállalással terhelt, és amelynek teljes összege a 

Körjegyzőséget illeti meg. 

 

III. Beszámoló a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évben végzett 

munkájáról. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kérdés, 

vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdezi a körjegyzőt, hogy van-e az 

előterjesztéshez kiegészítése? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Nincs. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki a beszámolót az 

előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát: 
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

33/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi munkájáról  

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körjegyző 

beszámolóját a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 

2011. évben végzett munkájáról elfogadja.  

 

 

Pék László, polgármester: Aki a beszámolót az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

30/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi munkájáról 

 szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körjegyző 

beszámolóját a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 

2011. évben végzett munkájáról elfogadja.  

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a beszámolót az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

24/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi munkájáról 

 szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

körjegyző beszámolóját a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla 

Körjegyzőség 2011. évben végzett munkájáról elfogadja.  
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Horváth Dezső, polgármester: Megkérdezi jelenlévőket, hogy van-e valakinek közérdekű 

kérdése, hozzászólása? 

 

Németh László, alpolgármester: Két hónappal ezelőtt javaslatot tett a tekintetben, hogy 

kicsit komolyabban foglalkozzanak a leendő körjegyzőség ügyével. Azt gondolja, hogy a már 

eltelt időszak elegendő volt ahhoz, hogy kicsit mindenki átlássa ezt a helyzetet. Eljött az idő, 

hogy egy kicsit részletesebben foglalkozzon vele minden testület, mivel hallja, hogy konkrét 

lépésekre szánta el magát több önkormányzat. Nekik is el kellene kezdeni a konkrét út felé 

kezdeni az útjukat. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Több ilyen előadáson részt vettek. Konkrétumot még nem 

mondott senki ezzel kapcsolatban. Azt mérik fel, hogy ki kivel szimpatizál, kivel tudna 

elképzelni közös körjegyzőséget. A törvényi háttér kidolgozása jelenleg folyamatban van. 

Mindenképpen olyan hivatalt szeretnének alakítani, ami mindenki megelégedésére szolgál. 

Várhatóan közös akarattal hozzák létre. Az előkészületek folynak, konkrét dolgot nem tud 

mondani. Voltak hétfőn Révfülöpön a révfülöpi képviselő-testület meghívására egy 

tárgyaláson, ahol elhangzottak olyan dolgok amelyeket a révfülöpiek szeretnének, és olyanok 

is amiket ők szeretnének. A közös hivatal székhelyéhez mindenki ragaszkodik. A probléma 

az, hogy nem látják azokat a pozitív jeleket, ami alapján rohanni kellene Révfülöp irányába, 

és ami eldöntené azt, hogy oda fognak menni. Ő elmondta ott, hogy maga nem tudná 

eldönteni, hogy mit tegyen. Gyakorlatban a választás ugyanaz mindenkinek. Megegyeztek 

abban, hogy a választási lehetőség egyforma. Határok adottak. Azt kell eldönteni, hogy ki 

kivel, milyen módon, és melyik az erősebb akarat. Mindenki folytatja a tárgyalásokat más 

önkormányzatokkal, konkrétan nem állapodtak meg semmiben.  

Elmondta Révfülöpön, hogy mérjék fel, hogy ha az iskolát elveszítik mekkora veszteség éri a 

települést. Azt látja, hogy sokan nem veszik komolyan ezt a kérdést. Gazdaságilag erős 

település, ahol iskola van. Ahol a központi hivatal kialakul, többet kell beletenni a 

költségvetéséből, mint a csatlakozóknak. Ezt Révfülöp nem szeretné. Az kirajzolódott, hogy 

Révfülöp közös hivatalt szeretne, a költségek leosztásával. Több képviselő kinyilvánította 

igényét arra, hogy legyen szándéknyilatkozat. Ő azt mondta, hogy erre az idő nem érkezett el. 

Nem tud egy bizonytalanba nyilatkozni. A mindszentkállai polgármester úr megfogalmazta, 

hogy ő megfigyelőként van jelen, meg sem hívták a megbeszélésre. Ő erőszakolta ki, hogy 

legalább a két polgármestert hívják meg. Ő abban nem partner, hogy ezt a kérdést erőből a két 

település el tudná dönteni. Ők most jelenleg hárman vannak együtt. Kővágóörs ezt nem fogja 

eldönteni egyedül. Az elképzelések közeledtek egymáshoz, de konkrétumot nem tud mondani.  

 

Németh László, alpolgármester: Kielégítő válasz volt, de ő konkrétan nem arra gondolt, 

hogy erre a megkeresésre reagáljanak. Mindnyájan tudják, hogy van egyfajta irány, ami az 

alternatívák tekintetében kedvezőbb, olyan tekintetben, hogy a tárgyaló partner kicsit jobb, 

mint a másik tárgyaló partner. Nem gondolja, hogy rögtön el kell futni oda, aki kész tények 

elé állítja őket. Ha van egy másik partner másik alternatívával, aki a körjegyzőségre 

kedvezőbb és ebben nyilván lépéseket lehet tenni. A lépések nem kell, hogy garanciát 

jelentsenek a további lépéseknél, de egyfajta kiinduló pontok legyenek. Azért tartja fontosnak, 

mert ezeket a lépéseket most már elkezdték megtenni mások, nehogy itt lépéshátrányba 

kerüljenek. Félő lesz, hogy a hatvan nap alatt megmondják azoknak, akik nem tudják hova 

menjenek.  Van olyan alternatívájuk, amivel ki tudnak alakítani olyan egységet, ami a 

későbbiekben biztosítékot ad arra, hogy lökjék őket sehova, akkor ebbe az irányba el kell 

kezdeni a munkálkodást.  
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Horváth Dezső, polgármester: Amikor tudnak hiteles információkat, konkrétumokat, 

megállapodás jellegű kérdésekben, akkor tájékoztatni fogja a képviselő-testületeket. 

 

Németh László, alpolgármester: Most már tudják, hogy vannak létszámhatárok, vannak 

lakosságszámok. Tudják, hol vannak a járáshatárok. Azt nem érti, hogy mi akadályozza őket 

afelé az alternatíva felé elkezdeni valamilyen munkálkodást a pozitívan hozzáálló más 

önkormányzatokkal, és mire várnak. Mindenki megteszi a munkaértekezleteket. Alapjában 

véve van egy szándékuk, hogy mit szeretnének, de ennél a résznél megálltak. Lehet, hogy ez 

már a mai pillanatban nem elegendő.  

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Tudomása szerint az észak-keleti járáshatárok még nem 

tisztázódtak. Az a fajta hezitálás, ami a Káli-medence egy részénél érezhető a mai napig, az 

változatlanul ennek a függvénye. Ha ez tisztázódik, akkor elképzelhető, hogy tisztábban lehet 

tárgyalni, de addig mismásolni fognak össze-vissza.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el – 

megköszönve a részvételt – az együttes ülést 15:52 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Horváth Dezső          Pék László   Keszler Gyula 

polgármester         polgármester   polgármester 
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