Szám: 173-5/2012.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 
					Gartner Tamás
					Kuti Vilmos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos képviselő
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gartner Tamás képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 4 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Ismertetem a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	ÖNHIKI benyújtásához szükséges, a körjegyzőséghez nem tartozás miatti felmentés iránti kérelem
Előadó: dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: dr. Kovács Lajos jegyző
3.	A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2011. (II. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Kovács Lajos jegyző

4.	Vegyes ügyek	 
-	Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele
-	Egyesületek székhelyének bejegyzéséhez hozzájárulás
-	Intézményfinanszírozás elmaradása miatt igazságügyi szakértői vélemény készíttetése
-	Intézményi étkeztetés biztosítása
-	Zirc Város Erzsébet Kórházzal kötött szerződés módosítása

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:

1. ÖNHIKI benyújtásához szükséges, a körjegyzőséghez nem tartozás miatti felmentés iránti kérelem
 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos előterjesztés részletesen taglalja az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának feltételeit. Egy feltételnek nem felelünk meg, a lakosságszám nem éri el az 1000 főt és nem tartozunk körjegyzőséghez. Ez alól a Kormányhivataltól felmentést kell kérni. 

Lajkó Antal alpolgármester: Mekkora összegre lehet pályázni?

Dr. Kovács Lajos jegyző: A költségvetésben 15 millió Ft a működési forráshiány. A Képviselő-testület dönt. A BM rendelet részletezi a benyújtáshoz szükséges mellékleteket. Ennek ismeretében szeretnénk mind a 15 millió Ft-os működési hiányra pályázni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

14/2012. (III. 28.) számú önkormányzati határozat
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi. CLXXXIII. tv. 6. számú melléklete alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, az önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó  források hiányra. 

Nem igényelhet támogatást az önkormányzat, ha:
a)	a település lakosságszáma - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2011. január 1-jén rendelkezésre álló adatai alapján - nem éri el az 1 000 főt és nem tartozik körjegyzőséghez,
A körjegyzőséghez való tartozásra vonatkozó feltétel teljesítése alól a kormány általános hatáskörű szerve felmentést ad, ha a települési önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon, vagy a települési önkormányzat az igazgatási és kötelező közszolgáltatási feladatai ellátására más önálló önkormányzati hivatallal rendelkező települési önkormányzattal kívánt körjegyzőséget létrehozni vagy már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a közös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzat, vagy a már működő körjegyzőséghez tartozó önkormányzat ezt nem tette számára lehetővé.
A felmentés megadásához  az önkormányzat a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz fordul az alábbi indokok alapján és kéri az általános hatáskörű közigazgatási szervet, hogy az ÖNHIKI pályázat benyújtásához szükséges felmentést megadni szíveskedjék.

A kérelem indokolása:

Borzavár Község Önkormányzata 2003. január 1-jétől Borzavár-Porva Körjegyzőséghez tartozott. 2007. december 31-el Porva felmondta a körjegyzőségi megállapodást. Ennek igazolására csatoljuk a 54/2007. (V. 23.) számú Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatát.
Ezt követően  Borzavár önálló Polgármesteri Hivatalt működtet. 2010-ben már felmerült a költségtakarékos hivatal felállítása. Kezdeményező lépéseket tett az önkormányzat Zirc Város 
Önkormányzati Hivatalához történő csatlakozáshoz. A megkeresésre az önkormányzati hivatal egy általános feltételrendszert adott, de konkrét tárgyalás a megállapodásra nem jött létre.
2011-ben Borzavár Község Önkormányzata kifejezett szándékkal fordult ismételten Zirc Város Önkormányzati Hivatalához, a 47/2011. (V. 11.) számú határozatával.
Zirc város ismételten csak az általános csatlakozási feltételekről szóló tájékoztatást juttatta el  Borzavár Önkormányzatához. Mivel a konkrét befogadó nyilatkozat 2011. június 30-ig nem állt Borzavár Község Önkormányzata rendelkezésére, ezért a csatlakozási szándék kinyilvánítására nyitva álló határidő előtt csatlakozási szándékát kinyilvánította Olaszfalu-Lókút Körjegyzősége felé, hogy beolvadással csatlakozni kíván a 65/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati határozatával.
 A befogadó nyilatkozatokat az érintett önkormányzatok is megtették.

A csatlakozási feltételek és a Borzaváron fenntartani kívánt ügyintézés körében olyan nézeteltérések keletkeztek, ami meghiúsította a 2012-től történő körjegyzőséghez csatlakozást. Olaszfalu- Lókút Körjegyzősége létszámleépítéses pályázati támogatást kapott, amely miatt a MÁK álláspontja alapján csak egy fő bővülést tudott volna elfogadni. Ez megakadályozta, hogy a borzavári lakosok helyben intézhessék a közigazgatási ügyeiket.
A Polgármesteri Hivatal létszámleépítéséhez szükséges pénzügyi kerettel az önkormányzat nem rendelkezett. A körjegyzőséghez történő csatlakozás pénzügyileg sem jelentett volna megtakarítást.
Mindezek indokok alapján az Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez történő csatlakozás nem jött létre, a128/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati határozatával döntött erről.
Borzavár földrajzi fekvése olyan, hogy Borzavárról és Porváról csak Zirc irányába lehet közlekedni. Olaszfalu, mint székhely település a közigazgatási feladatok ellátására alkalmatlan, ha helyben nincs ügyintézés, mivel távol esik és a közlekedés is bonyolult. A lakosságot nem lehet ilyen körülmények közé kényszeríteni
A település közigazgatási feladatainak ellátására a földrajzi fekvés miatt csak Zirc alkalmas.
Várhatóan a közigazgatási átszervezés pontot tesz a több éve húzódó közigazgatási feladatellátás szervezeti kérdéseire.


Az önkormányzat működőképességének fenntartása csak pótlólagos állami támogatással lehetséges. Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményhálózat - óvoda és iskola -olyan költségekkel jár, amit a központi normatíva nem fedez, az önkormányzat bevétele pedig igen szerény, ami a fedezethiányt eredményezi.
A település forráshiánya az igazgatás és oktatás átszervezésével számolható fel. Az idei év még feltétlenül szükségessé teszi az ÖNHIKI támogatást.

2011. évben elnyert ÖNHIKI támogatás az önkormányzat működését csak ideiglenesen és a folyamatos likvidhitel felhasználásával tudta biztosítani. 2011-ben racionalizálást hajtott végre az önkormányzat, a konyha melegítőkonyhaként történő üzemeltetésével és létszámleépítéssel a lehetséges megtakarításokat elérte. További költségmegtakarítás a jelenlegi intézményi struktúra működőképességének fenntartása mellett már nem lehetséges. Jelenleg 11 millió forint a likvidhitel igénybevétele az önkormányzatnak.
A felsorolt indokok alapján Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Veszprém Megyei Kormányhivatalt az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása benyújtásához szükséges feltétel - a település lakosságszáma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2011. január 1-jén rendelkezésre álló adatai alapján nem éri el az 1 000 főt és nem tartozik körjegyzőséghez - alóli felmentés megadására.
A kérelmet alátámasztó határozatok a határozat mellékletét képezik.

A határozat közlésére felkéri a polgármestert.

Felelős: 	polgármester
Határidő: 	azonnal


2. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A rendelettervezet kiküldésre került, valamennyi képviselő-testületi hatáskört áttettünk a polgármester hatáskörébe. Először a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét kell meghatározni. 

Lajkó Antal alpolgármester: A temetés összegének 250.000,- Ft-ot javaslok, és ennek 10 %-a legyen a temetési segély, vagyis 25.000,- Ft. 

Kuti Vilmos képviselő: Egyetértek.

A Képviselő-testület egységesen 25.000,- Ft-ban határozta meg az összeget.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Dönteni kell a szociális étkezések térítési díjairól is. Jövedelemtől függetlenül egységesen 450,- Ft legyen, vagy továbbra is legyen sávosan kedvezmény.

Kuti Vilmos képviselő: A nyugdíjminimum 150 %-ig 400,- Ft-ot javaslok, utána egységesen 450,- Ft legyen. 


Lajkó Antal alpolgármester: Tegyünk be még egy sávot. A nyugdíjminimum 150 %-ig 350,- Ft, 200 %-ig  400,- Ft, utána egységesen 450,- Ft legyen.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Támogatom. 

Kuti Vilmos képviselő: Vendégétkezésre 660,- Ft-ot, házhozszállítással 840,- Ft, munkahelyi étkezésre 400,- Ft-ot javaslok.

Gartner Tamás képviselő: Egyetértek.

A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a nyugdíjminimum 150 %-ig 350,- Ft-ban, 200 %-ig 400,- Ft-ban, utána egységesen 450,- Ft-ban, a vendégétkezést 660,- Ft-ban, házhozszállítással 840,- Ft-ban, a munkahelyi étkezést 400,- Ft-ban állapította meg.

Kuti Vilmos képviselő: Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről negyedévente készüljön beszámoló a képviselők részére.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az átruházott döntésekről negyedévente, a negyedévet követő első testületi ülésre beszámoló készüljön.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a kiegészítésekkel együtt a rendelettervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
7/2012. (III. 30.) számú önkormányzati rendelete

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2011. (II. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Dócziné Belecz Ágnes képviselő: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A rendelettervezetet kiküldtük a képviselőknek. Az intézményi térítési díjakról kell dönteni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A rendelettervezet által tartalmazott általános iskolai térítési díjakat el tudom fogadni. Tízórai 90,- Ft, ebéd 310,- Ft, uzsonna 80,- Ft. Az óvodai térítési díjnál soknak tartom a 60,- Ft-os emelést. Összességében 20,- Ft-os emelést javaslok.

Gartner Tamás képviselő: Javaslom, hogy a tízórai 60,- Ft, az ebéd 290,- Ft, az uzsonna 50,- Ft, összesen 400,- Ft legyen. 

Kuti Vilmos képviselő: Támogatom.

Lajkó Antal képviselő: Egyetértek.

A Képviselő-testület az oktatási intézmények személyes térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg: Általános Iskola tízórai 90,- Ft, ebéd 310,- Ft, uzsonna 80,- Ft. Óvodai tízórai 60,- Ft, az ebéd 290,- Ft, az uzsonna 50,- Ft. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
8/2012. (III. 30.) számú önkormányzati rendelete az
1/2011. (II. 6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


4. Vegyes ügyek
- Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele

Dr. Kovács Lajos jegyző: A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 18/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletünkkel kapcsolatban, törvénysértést észlelt, csak formai kifogásokat emelt. Az előterjesztés a módosított rendelettervezettel együtt az ülés megkezdése előtt kiosztásra került a képviselőknek. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:




BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2012. (III. 30.) számú önkormányzati rendelete
a 2/2012. (II. 10.) számú önkormányzati rendelettel módosított
a 18/2011. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



- Egyesületek székhelyének bejegyzéséhez hozzájárulás

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Márciusban két egyesület alakult a településen: a Borzavári Faluszépítő Egyesület és a Borzavári Sportegyesület. A cégbíróságon történő bejegyzéshez szükséges megadni egy székhelyet. A tagok közül senki nem akarja a saját lakáscímét megadni, ezért az önkormányzat címét szeretnénk bejegyeztetni, amelyhez szükséges a testület hozzájárulása.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

15/2012. (III. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Sportegyesület részére a működéshez szükséges irodai helyiségeket megalakulásuktól kezdődően működésük időtartamára folyamatosan és ingyenesen biztosítja a Polgármesteri Hivatal helyiségében a 8428 Borzavár, Fő út 43. szám alatt.
A helyiség használatához az Egyesület székhelyének megjelölésére és egyéb tevékenységének folytatásához biztosítja.
A határozat szerinti nyilatkozat megtételére, a határozat közlésére, végrehajtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:




16/2012. (III. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Faluszépítő Egyesület részére a működéshez szükséges irodai helyiségeket megalakulásuktól kezdődően működésük időtartamára folyamatosan és ingyenesen biztosítja a Polgármesteri Hivatal helyiségében a 8428 Borzavár, Fő út 43. szám alatt.
A helyiség használatához az Egyesület székhelyének megjelölésére és egyéb tevékenységének folytatásához biztosítja.
A határozat szerinti nyilatkozat megtételére, a határozat közlésére, végrehajtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



- Intézményfinanszírozás elmaradása miatt igazságügyi szakértői vélemény készíttetése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Porvai Önkormányzattal közös tulajdonban lévő ingatlanok és az óvodai konyha eszközeinek értékbecslése megtörtént. Intézményfinanszírozás elmaradása tekintetében a 2008-as évről igazságügyi szakértői véleménnyel rendelkezünk. Szükséges még a 2009. szeptember 1-jétől 2010. december 31-ig terjedő időszakra is szakértői véleményt készíttetni. Ha rendelkezésre áll ez a szakértői vélemény is, akkor lehet tárgyalni a Porvai Önkormányzattal vagyonmegosztás ügyében.
Két árajánlat érkezett az igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére, a Hungaro Justitiától és a Kreicsik és Társa Kft-től. Az utóbbi készítette a 2008-as szakvéleményt.

Az árajánlatok kiosztásra kerültek az ülés előtt.

Kuti Vilmos képviselő: A Kreicsik és Társa Kft-t javaslom, mivel ő készítette az előző szakértői véleményt is.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

17/2012. (III. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porva Közoktatási Intézményi Társulás fenntartói költségeinek megfizetése tárgyában a költségeknek 2009. szeptember 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó megállapítására irányuló szakértői jelentés elkészítésére – a benyújtott árajánlatokat mérlegelve – Kreicsik és Társa Kft. Igazságügyi adó-, járulék-, könyv- és pénzpiaci szakértőt (cg: 19-09-508606, adószám: 13639929-2-19) bízza meg.
A megbízási díj bruttó 380.619, Ft, azaz Háromszáznyolcvanezer-hatszáztizenkilenc forint. 
A megbízás teljesítésének ideje: 2012. április 30.
A megbízási díj fedezetét a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester


- Intézményi étkeztetés biztosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: 2012. április 11-től az óvodás és iskolás gyermekek tízóraiját és uzsonnáját helyben fogjuk készíteni, nem vásároljuk meg a kórháztól. Olcsóbb lesz az előállítási költség, az üzemanyagon is tudunk megtakarítani mivel nem kell kétszer bemenni Zircre, és az ételszállítót is tudjuk más munkába bevonni. Az adminisztrációs munkákra szükséges egy főt napi egy órában alkalmazni.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


18/2012. (III. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2011. (IX. 26.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:



19/2012. (III. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 2012. április 1-jei hatállyal Kukoda Istvánné iskolatitkárral napi egy órás, bruttó 20.000,- Ft/hó összegű megbízási szerződés kötésével.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 01.



- Zirc Város Erzsébet Kórházzal kötött szerződés módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előbbiekben ismertetett okok miatt a Zirc Város Erzsébet Kórházzal ételvásárlásra vonatkozó szerződést módosítani szükséges.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


20/2012. (III. 28.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel 2012. szeptember 12-én megkötött, Borzavár község közétkeztetését biztosító szerződés módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1)	A szerződés alapján a közétkeztetési ellátás 2012. április 11-től az ebéd szolgáltatásra korlátozódik. E naptól kezdve a gyermekétkeztetéshez biztosított tízórai és uzsonna szolgáltatás megszűnik. 

A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Gartner Tamás képviselő: Már korábban is felvetettem, hogy valamit tenni kellene, hogy főleg télen az autók ne parkoljanak az út szélén. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: Utána járok az autók út szélén történő parkolásának.





Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 19,00 órakor bezárom.


					K. m. f.


Dócziné Belecz Ágnes						     dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző



				                Gartner Tamás 				     
				                 jkv. hitelesítő 

