
 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

8254, Kékkút Fő utca 5. 

 06/87-563-055 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

FELVÉVE KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

 

TESTÜLETÉNEK 

 

2008. SZEPTEMBER 17-ÉN (SZERDÁN) MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 

A felvétel ideje:    2008. szeptember 17. (szerda) 

      11: 00 órai kezdet 

 

A felvétel helye:    Kékkút, Fő utca 5. 

    Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége 

 

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülése 

 

Az ülés vezetője: Pék László polgármester 

 

Az ülésen jelen vannak: 

- Vasáros István alpolgármester 

- Tóth Józsefné települési képviselő 

- Kardosné Csaba Gyöngyi települési képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Takács Katalin 

 

Pék László, polgármester miután köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy 

négy testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően az ülést megnyitotta. 

 

Ezt követően indítványozta a Képviselő-testülettől az ülés napirendi pontjainak elfogadását: 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait 4 igen 

szavazattal elfogadta 
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

62/2008. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 

A 2008. szeptember 17-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 28-i 

nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  

Előadó: Pék László, polgármester   

 

II. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első féléves 

helyzetéről   

Előadó: Pék László, polgármester   

 

III. A képzési támogatásokról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

IV. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

V. Rekultivációs pályázat önerejének biztosítása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

VI. A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napköizotthonos Óvoda 2008. 

első félévi beszámolója 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

VII. Vegyes ügyek 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

 

 

A NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

I. A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  

Előadó: Pék László, polgármester  

 

Pék László, polgármester: A költségvetés módosításával kapcsolatban az anyagot a 

képviselők megkapták. Mindig vannak eltérések, idén többek között a csatorna miatt. A 

költségvetési rendeletet hozzá kell igazítani a változásokhoz. Van valakinek kérdése a 

költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban?  

 

Kérdés nem volt.  

 

Pék László, polgármester indítványozta, hogy amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 

hozzák meg döntésüket. 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

8/2008. rendelete 

 

A 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II. 25.) rendelete módosításáról 

 

 

II. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Örömmel mondhatom, hogy jól gazdálkodtunk. Az első félévben 

voltak 2007-re visszanyúló feladatok. Befejeződtek a telekommunikációs hálózat építési 

munkái, bekötésre került 16 telefonvonal, illetve internet hozzáférés. A játszóterünket 

bővítettük, valamint megtörtént a híd felújítása. Növényeket ültettünk. 

Van valakinek kérdése az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban? 

 

Kérdés nem volt.  

 

Pék László, polgármester indítványozta, hogy amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 

hozzák meg döntésüket. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

63/2008. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 

Az Önkormányzat 2008. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 

tájékoztatását az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a kiegyensúlyozott és szabályszerű 

gazdálkodás érdekében a továbbiakban is tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Pék László, polgármester: A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a tavalyi 

évben belső ellenőrzés keretében vizsgálta a Vegyesbolt gazdálkodását. Az ellenőrzést 

követően azt javasolták, hogy vizsgáljuk felül a vállalkozási tevékenységet a veszteség 

csökkentése érdekében. Hiányosságként jelölték, hogy nincs a boltban készletnyilvántartó 

program. 2008. első félévében a bolt működéséhez szükséges technikai hátteret 

megteremtettük, vásároltunk készletnyilvántartó programot, így bármikor objektív kép 

készíthető az aktuális készletről.  
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Ilyen kis településeken, mint Kékkút nagyon nehéz, szinte lehetetlen boltot nullszaldósan 

vagy nyereségesen működtetni. Salföldön és Monoszlón is bezárt a bolt. Kevés a lakosság, és 

nyilván mindenki ott vásárol, ahol olcsóbban hozzá tud jutni a termékekhez.  

Próbáltuk csökkenteni a bolt költségeit, és a továbbiakban is próbáljuk lefaragni, amennyire 

lehet.  

Véleményem szerint a boltnak mindenképpen működnie kell, ezt máshogy nem tudjuk 

megoldani. Javaslom, hogy az Önkormányzat továbbra is működtesse a Vegyesboltot.    

Van valakinek kérdése a Vegyesbolt gazdálkodásával illetve üzemeltetésével kapcsolatban? 

  

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Szeretném bejelenteni személyes 

érintettségemet a kérdésben. 

  

Pék László, polgármester: Indítványozom, hogy a képviselők Kardosné Csaba Gyöngyi 

települési képviselő személyes érintettségének vonatkozásában hozzák meg döntésüket. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

64/2008. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi szavazásból történő kizárásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

Kardosné Csaba Gyöngyi települési képviselőt, személyes érintettség 

miatt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § 

(2) bekezdése alapján a Vegyesbolt üzemeltetéséről szóló határozat 

tekintetében a döntéshozatalból kizárja.  

  

                  Felelős: Pék László, polgármester 

                  Határidő: azonnal 

 

Pék László, polgármester: indítványozta, hogy amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 

hozzák meg döntésüket a Vegyesbolt üzemeltetésével kapcsolatban. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

65/2008. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 

A Vegyesbolt üzemeltetéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

vállalkozási tevékenységét, a Vegyesbolt üzemeltetését folytatja, vállalva 

a vállalkozási tevékenysége során keletkező veszteséget.  
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III. A képzési támogatásról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Korábban is volt a képzési támogatásról szóló rendeletünk, de 

minden tanév elején új rendeletet hozunk az iskolai költségek megtérítéséről és a képzési 

támogatásokról. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A rendelettervezet megírását követően érkezett hozzám olyan 

kérdés, hogy lehetséges-e, hogy az Önkormányzat az általános iskolás gyerekek étkeztetését 

vagy annak felét kifizeti, tekintettel arra, hogy erre a korábbiakban is volt példa. 

 

Pék László, polgármester: Nekem nincs ellenemre, hogy a tanulók étkeztetését támogassuk. 

Indítványozom, hogy vegyük bele a rendeletbe az általános iskolások étkeztetésének 

támogatását. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Kell számlát kérni az étkeztetésről, vagy 

elég a nyugta, amit befizetéskor adnak? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Elég a nyugta, ha rajta van a befizető neve. 

 

Tóth Józsefné, települési képviselő: Azok is megkapják a támogatást, akik tanév közben 

költöznek ide? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A támogatásokra csak azok a tanulók jogosultak, akik a 

2008/2009-es tanév kezdetekor és annak ideje alatt itt élnek. 

       
Pék László, polgármester indítványozta, hogy amennyiben további kérdés, hozzászólás 

nincs, hozzák meg döntésüket, a tervezetet kiegészítve az általános iskolások étkezési 

költségeinek kifizetésével. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2008. rendelete 

 

Az iskolai költségek megtérítéséről és a képzési támogatásokról a 

2008/2009-es tanévben 
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IV. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elesett, 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban tanuló fiatalokról szól. Tavaly is volt ilyen 

ösztöndíjrendszer, melyhez csatlakoztunk is, de a csatlakozásról szóló döntésünket 

visszavontuk, mert nem volt Kékkút illetékességi területén olyan fiatal, aki az ösztöndíjra 

jogosult lett volna. 

 

Tóth Józsefné, települési képviselő: Jelenleg sincs olyan, de ha esetleg a későbbiekben lesz, 

akkor be lehet lépni?  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen, minden évben lehet. 

 

Pék László, polgármester: Most ne csatlakozzunk, de ha lesz olyan, aki beletartozik, akkor 

igen. 

 

Vasáros István, alpolgármester: Ha jövőre lesz olyan fiatal, akkor csatlakozunk.  

 

Pék László, polgármester indítványozta, hogy amennyiben további kérdés, hozzászólás 

nincs, hozzák meg döntésüket. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

66/2008. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván 

csatlakozni a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. 

évi fordulójához. 

 

V. Rekultivációs pályázat önerejének biztosítása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Ha a szilárdhulladék kezelési rendszer megvalósul, akkor a régi 

telepeket rekultiválni fogják. A többi költséghez hasonlóan ezek a kiadások is 

lakosságarányosan oszlanak meg. 

  

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Mikorra várható? 

 

Pék László, polgármester: Pontos dátumot még sajnos nem tudunk. Várhatóan nem lesz 

nagy összeg, kb. 10-20%-os önrészre lehet számítani. 
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Vasáros István, alpolgármester: A szállítás fog sokba kerülni. 

 

Pék László, polgármester: A szállítást gyűjtőkocsikkal fogják megoldani. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Mikor lesznek meg a szelektív kukák? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Ez az egész a szilárdhulladék-kezeléssel együtt alkot egy nagy 

rendszert, az egész projeknek elfogadásra kell kerülnie. A tájékoztatóban pontosan 

megtalálhatóak a költségek és a dátumok. Várhatóan 1-2 éven belül. Már régóta folyamatban 

van, rengeteg határozatot hoztunk az előző ciklusban is e tárgykörben. 

 

Pék László, polgármester: Van valakinek további kérdése a rekultivációs pályázattal 

kapcsolatban? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Pék László, polgármester indítványozta, hogy amennyiben további kérdés, hozzászólás 

nincs hozzák meg döntésüket.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

67/2008. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 

Rekultivációs pályázat önerejének biztosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata képviselő testülete támogatja hogy az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Társulás működési 

területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági kommunális hulladéklerakók 

rekultivációjára a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.3.0. számú, „Települési 

szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű 

intézkedésére pályázatot nyújtson be. 

A Társulási Tanács határozatával összhangban vállalja a településre jutó önrész biztosítását, 

melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti, az alábbi ütemezés szerint: 

 A befizetési kötelezettség 

teljesítésének időpontja 

Felhalmozás Működés Összesen 

I. forduló megvalósítása 

a. I. részlet (esedékes: 2009. március 31.) 9 900,- Ft 2 900,- Ft 12 800,- Ft 

b. II. részlet (esedékes: 2010. március 

31.) 

5 200,- Ft 1 200,- Ft 6 400,- Ft 

II. forduló megvalósítása 

c. III. részlet (esedékes: 2011. június 30.) 6 400,- Ft 6 400,- Ft 12 800,- Ft 

d. Összesen (d. = a. + b. + c.) 21 500,- Ft 10 500,- Ft 32 000,- Ft 
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Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási kötelezettségét csökkentő pályázati 

lehetőségek igénybevételét. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: ütemezés szerint 

 

 

VI. A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2008. első félévi 

beszámolója 

Eéőadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: A képviselők megkapták az anyagot, amit áttanulmányozhattak. 

Az óvoda jelenleg minket nem nagyon érint. Van valakinek kérdése az óvoda beszámolójával 

kapcsolatban? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Pék László, polgármester indítványozta, hogy amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 

hozzák meg döntésüket.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

68/2008. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2008. I. félévi 

beszámolójának, valamint 2008. évi költségvetése módosításának 

jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóőrsi 

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2008. I. félévi 

beszámolóját, valamint 2008. évi költségvetése módosítását 

jóváhagyja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóőrs Község 

polgármesterét tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2008. szeptember 30. 
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VII. Vegyes ügyek 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: A vegyes ügyek tárgyalása során több dologról is szeretnék 

szólni. Először is a falugondnoki autóról. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatási kérelmet nyújtott be az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 

kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatásra. A Tapolca és 

Környéke Kistérség Többcélú Társulása új épületének megnyitóján elhangzott, hogy a 

falugondnoki autót minden település megkapja, de eddig nem történt semmi. Egyszer 

felhívtak minket hiánypótlásra, aminek eleget tettünk.  Jelenleg a szolgáltatás ellátásához 

használt gépjárművet az Önkormányzat bérli. Javaslom, hogy a jelenleg használt 

falugondnoki autó bérleti szerződésének meghosszabbítását 2008. december 31-ig. 

Amennyiben a képviselő-testület egyet tud érteni a javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

69/2008. (IX.17.) HATÁROZATA 

 

A falugondnoki autó bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

a falugondnoki szolgáltatás ellátásához szükséges autó (Volkswagen 

Transporter; KFJ-963) bérleti szerződésének hatályát 2008. december  

31-ig meghosszabbítja.   

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2008. szeptember 30. 

 

  

Pék László, polgármester: A következő fontos kérdés, melyről a vegyes ügyeken belül 

szólni szeretnék, a csatornázás kérdése. Két hete megindultak a csatornázási munkák. A 

beruházásra összesen 90.000.000 Ft + áfa volt betervezve. Már a korábbiakban is volt szó 

arról, hogy mivel ez a rendszer az ásványvíz üzem és a falu szennyvizét is elvezetné, így kb. 

10%-os mértékben az Önkormányzatnak is hozzá kellene járulnia a költségekhez. Úgy 

gondolom, hogy a következő költségeket vállalhatnánk át: a tervezés díja 3,6 millió forint, a 

közbeszerzési eljárások költsége 2 x 1,8 millió forint, a szolgalmak költsége 480.000 Ft, az 

ábrahámhegyi egyszeri rákötés költsége 5 millió forint. Tekintettel a Kékkúti Ásványvíz Zrt. 

pozitív hozzáállására Kékkúthoz, illetve a kialakult jó kapcsolatra, javaslom a csatornaprojekt 

támogatását, és az előbb említett költségek átvállalását. Az Ábrahámhegynek fizetendő 5 

millió forintot kettő részletben is kifizethetjük, amennyiben reményeim szerint sikerül erről 

megállapodni, 2,5 millió forintot idén, 2,5 millió forintot pedig 2009-ben. Amennyiben a 

képviselő-testület egyet tud érteni a költségek egy részének átvállalásával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

70/2008. (IX.17.) HATÁROZATA 

 

A szennyvíz-elvezetés költségeihez való hozzájárulásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

a szennyvíz-elvezetés költségeihez saját költségvetéséből hozzájárul, 

és az alábbi kiadásokat kifizeti: a tervezés díja, a közbeszerzési 

eljárások, a szolgalmak valamint az ábrahámhegyi egyszeri rákötés 

díja. 

Egyben nyilatkozik, hogy az Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

által a szennyvízhálózatra való csatlakozásért kért egyszeri 

hozzájárulási díjat, 5.000.000 Ft-ot elfogadja.      

Utasítja a polgármestert, hogy a döntéséről Ábrahámhegy Község 

polgármesterét, valamint a Kékkúti Ásványvíz Zrt.-t tájékoztassa, 

valamint felhatalmazza a költségek kifizetésére.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: tájékoztatásra: azonnal 

            a költségek kifizetésére: folyamatos 

 

 

 

Pék László, polgármester: A vízelvezetéssel kapcsolatban szeretném mondani, hogy 

véleményem szerint a padkás megoldást kellene folytatni. A játszótéren elkorhadt padokat, 

illetve a homokozó környékét is rendbe kell tenni. A hegyi utat is rendbe kell hozni. A fásítást 

is folytatjuk az ősszel.    

 

A képviselők a javaslatokkal egyetértettek.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Amik kimentek, tavasszal lesznek pótolva? 

A másik oldalra milyen fákat ültetünk? 

 

Pék László, polgármester: Akácfákat. Az a legjobb, mert lassan nő. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Kütyüben is legyen valami. Az aknákat 

nem érdemes körbe ültetni növényekkel, amíg nem lesznek kész, mert még le kell venni az 

aknatetőket és elég nehezek.  
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Kardosné Csaba Gyöngy, települési képviselő: Tavaly is volt már róla szó, hogy esetleg 

egy bécsi kirándulást a télen meg lehetne szervezni. Szerintem érdekelné a lakosságot. 

 

Pék László, polgármester: Jó, szervezd meg.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi: Van ismerősöm, majd megérdeklődöm tőle, hogy mikor érdemes 

kimenni Bécsbe 

 

Pék László, polgármester: Rendben, nekem nincs ellenemre. 

 

Miután egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el Pék László, polgármester az ülést 12: 00-kor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

K.m.f 

 

 

   Pék László                                                                                           dr. Szabó Tímea 

  polgármester                                                                                              körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


