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Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat, a meghívott vendégeket és a
megjelent érdeklődőket.
Megállapítom, hogy 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom.
Megkérem a testületet, hogy a kiküldött meghívóban felsorolt napirendi pontokat fogadja el.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Csonka Csabát és Vinklár Lászlót ajánlom, aki egyetért, kérem
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – határozathozatal
mellőzésével – elfogadta a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Naprendi pontok:
1) Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2010.évi munkájáról
Előadó: dr. Ozsváth Zsolt rendőrkapitány
(írásbeli előterjesztés)

2) Beszámoló a Homok Kft. 2010.évi munkájáról
Előadó: Fodor János ügyvezető
(írásbeli előterjesztés)

3) Civil szervezetek támogatásának megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)

4) Cecei Általános Iskola Alapító okiratának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

5) LEADER pályázattal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester

(írásbeli előterjesztés)

6) Fejér Megyei Önkormányzat által kezdeményezett intézményátszervezések
véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

7) Bejelentések, egyebek
Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2010.évi munkájáról
Előadó: dr. Ozsváth Zsolt rendőrkapitány
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készül, illetve körünkben
köszönhetjük, Dr. Ozsváth Zsolt rendőrkapitányt és Juhász Gábor körzeti megbízottat.
Dr. Ozsváth Zsolt: A Sárbogárdi Rendőrkapitányság a 2010. évben a munkatervében
meghatározott feladatait jó eredménnyel hajtotta végre. Fontos még nagyobb hangsúlyt
fektetni a megelőzésre, a szakmai eredményeken a lehetőségekhez képest javítani kell. A
beszámoló részletesen tartalmazza a település illetve a térség bűnügyi, közbiztonsági
helyzetét.
Csonka Csaba: Tudomásom szerint többször volt probléma a Hivatalban az ügyfelek
viselkedése miatt, amikor késett a rendőri segítség, lehetne tenni ez ellen valamit?
Dr. Ozsváth Zsolt: Kapitányságunk létszámhiánnyal küzd, sajnos emiatt nem tudunk
mindenhova időben kiérkezni. Ígéretek szerint még a 2011-es évben 20 fő járőr fog érkezni a
megyébe, ami megoldaná az ehhez hasonló problémákat.
Juhász Gábor: Hozzátenném, hogy a Hivatalból, többször feljelentés is érkezett, és azt
javaslom az ott dolgozó hölgyeknek, hogy minden alkalommal, amikor őket atrocitás éri
tegyék meg a bejelentést, hiszen csak akkor tudunk segíteni.
Térmeg György: Amennyiben több kérdés nincs, javaslom a Sárbogárdi Rendőrkapitányság
2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2011(V. 25.) Önkormányzati
határozata a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2010. évi
munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester
2. napirendi pont: Beszámoló a Homok Kft. 2010.évi munkájáról
Előadó: Fodor János ügyvezető
(írásbeli előterjesztés)

Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, illetve itt köszönthetjük
Fodor János urat a Homok Kft. ügyvezetőjét.
Fodor János: Pár szóban szeretném kiegészíteni a beszámolót. A tavalyi év során a Kft.
földterületet vásárolt Vajta Község Önkormányzattól, a terület megvásárlásához nem volt
szükség hitelfelvételre. A megvásárolt terület nagysága 3 ha, értéke 1,2 MFT/ha. Az éves
működés során baleset nem történt. A bányakapitányság ellenőrzést tartott a kitermeléssel és a
gazdálkodással kapcsolatban, az ellenőrzés mindent rendben talált. A nyereségből a három
tulajdonos a tulajdoni hányad arányában részesült. A Kft. vezetését szeptembertől végzem.
Dr. Jaskó Sándor: A földterület értékesítés előtt arról volt szó, hogy a Kft. beszállító lehet az
M6-os út építéséhez, ami nem történt meg, a jövőben van kilátás forgalomnövekedésre?
Fodor János: Sajnos ezzel kapcsolatban nem tudok semmi biztatót mondani, az építőipar
fellendülésére a közeljövőben nem lehet számítani, természetesen minden lehetőséget
megragadunk a nyereség növelésére. Jelenleg két beadott pályázatunk van, ahol még
folyamatban van a közbeszerzési eljárás. A bányászott homok minőségét laboratóriumban
bevizsgáltattuk, megfelelő a szemétlerakók rekultivációjához, ebben látunk lehetőséget.
Térmeg György: Amennyiben több kérdés nincs javaslom a Homok Kft. 2010. évi
működéséről szóló beszámoló elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011(V. 25.) Önkormányzati
határozata a Homok Kft. 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Homok Kft. 2010. évi munkájáról szóló
beszámolót megismerte és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester
3. napirendi pont: Civil szervezetek támogatásának megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: Köszöntöm a civil szervezetek vezetőit, Szász Árpádnét, Fráterné Győri
Évát, és Hordő Helénát. Hónapokkal ezelőtt leültem a vezetőkkel tárgyalni az igényelt
támogatásokról, azóta annyiban változott a helyzet, hogy egy új csoport is alakult, akik
támogatási igénnyel élnek a testület felé, a Napraforgó Néptánccsoportról van szó. A
képviselőjük Pordán Edina, aki szintén kapott meghívót a mai ülésünkre de nem jelent meg,
helyette írásban nyújtották be igényeiket. Gyerekekről van szó, szükségük lenne fellépő
ruhákra, CD lejátszóra, népzenei CD-re, szeretnének elmenni kirándulni, illetve két vidéki
fellépésre. A költségvetésbe 800 ezer forintnyi összeget terveztünk be ilyen célra, szeretném,
ha ezt a keretet nem lépnénk át. A csoportokkal megállapodtunk abban, hogy a támogatás két
részletben az Egyesület számlájára lesz átutalva, a pénz továbbutalásáról,, elosztásáról az
Egyesület gondoskodik az előre meghatározott összegeket figyelembe véve.
Kompromisszumot kell kötni, hogy a csoportok hajlandóak-e elmondani az előre megbeszélt
támogatási összeg bizonyos részéről a gyermekek javára.
Hordó Heléna: A néptáncos csoport nem tagja az Egyesületnek, és nem is szeretnénk, ha az
lenne, úgy gondolom, hogy nem tudnánk együttműködni, mindezek ellenére szívesen
lemondunk a támogatásunk egy részéről a gyerekek javára.
Szász Árpádné: A dalkör eddig elköltött 92 ezer forintot, ez két fellépés útiköltsége, az idei
évre nem tervezünk több olyan fellépést, amihez buszt kéne bérelni. Ha a közelebbi

fellépéseinkhez támogatásként igénybe tudjuk venni a falubuszt. akkor az idei évben a 92 ezer
forinton felül nincs szükségünk támogatásra. Az egyéb kiadásainkat tagdíjból és
magánemberek támogatásaiból finanszírozzuk.
Térmeg György: Természetesen a falubusz, ahogy eddig is a rendelkezésükre áll, itt ragadom
meg az alkalmat, hogy gratuláljak a fellépéseken elért eredményekhez.
Fráterné Győri Éva: A tánccsoport 250 ezer forintnyi támogatást kért erre az évre, de miután
megtudtuk, hogy egy új csoport alakult, illetve, hogy az Önkormányzat szűkös anyagi
keretekkel rendelkezik, átgondoltuk, átbeszéltük a csoporttal ezt az összeget. A csoportunk
négy főből áll, és itt szeretném elmondani, ha ketten nem is vajtai lakosok már, akkor is
visszajárnak ide és kötődnek a faluhoz. A tánccsoportunk egy országos megmérettetésen 43ból 8. helyezést ért el, azt is szeretném leszögezni, hogy a csoport mindenhol vajtaiként lép
fel, az alakulásunk után közvetlenül volt egy olyan alkalom, hogy a dunaújvárosi csapat
nevével indultunk. Eddig heti egyszer tartottunk próbát, és az önkormányzati támogatásból a
tanárnő útiköltségét fizettük, a tandíjat mindenkinek magának kellett fizetni, azoknak is, akik
újonnan csatlakoztak és azoknak is akik a kezdetektől táncolnak. Költségcsökkentés
érdekében arra gondoltunk, hogy a havi négy alkalmat lecsökkentjük, egyre vagy kettőre,
illetve a négy lány akik szinte már profik tudná tanítani a most csatlakozókat. Remélhetőleg a
teremhasználatért továbbra sem kell fizetni, a nevezési díjakat megoldjuk saját pénzből illetve
egyéb támogatásokból. A mai napig 40 ezer forint értékű kifizetetlen számla van, erre az
összegre feltétlenül szükségünk van, illetve akkor a tanárnő havi 1-2 alkalomra vonatkozó
útiköltségére. A fennmaradó összegről természetesen szívesen lemondunk mi is a tánccsoport
javára.
Térmeg György: Nem értem miért ne lehetne az Egyesületbe bevenni a néptáncosokat, miért
kell ellenségeskedni, hiszen gyerekekről van szó, úgy látom a pénzelosztással nem lesz
probléma.
Hordó Heléna: Ez nem ellenségeskedés, az Egyesület eldöntheti kit szeretne tagként bevenni,
sajnos azt gondolom, hogy nem csak hogy együttműködni nem tudnánk de az Egyesület egész
működését veszélyeztetné ha a néptánccsoport is csatlakozna. 30-35 gyermekről van szól,
akikhez legalább ennyi szülő is tartozik, nyugodtan alapíthatnának saját egyesületet, ami
abból a szempontból is jó lenne, hogy a pályázati lehetőségeket is duplán lehetne kihasználni.
Itt most nem arról van szó, hogy a gyermekek ellen lennék én vagy az Egyesület, hiszen
programokat szervezünk nekik, és segítünk mindenben, amiben csak lehet, most is nagy
erőkkel a gyermeknapon dolgozunk.
Csonka Csaba: Szerintem ne is döntsünk az új csoport támogatásáról addig, amíg a
vezetőjüket vagy valakit a csoportból nem tudunk meghallgatni. Amikor Heléna átvette az
egyesületet megmondta, hogy a fő cél a pályázatok legjobb kihasználása, nem hiszem hogy rá
kéne kényszeríteni arra, hogy olyannal dolgozzon együtt akivel nem tud, hiszen ez plusz
teher.
Hordó Heléna: Az Egyesületet január közepén jegyezték be, azóta tíz pályázatot adtunk be,
úgy gondolom, hogy maximálisan megtartottam az akkor tett ígéretemet. Amikor elkezdtük az
Egyesület dolgait rendbe rakni senkit nem érdekelt, senki nem akart belépni, most amikor
rengeteg munkával elértük azt, hogy újra tudjunk működni nem szeretném, hogy személyes
ellentétek miatt ne tudjuk végezni a dolgunkat, ugyanis nem szeretném ha arra menne el az
időm és energiám, hogy a tánccsoportos szülők előtt kell megvédenem magam és
bizonygatnom, hogy senki nincs a gyerekek ellen.
Térmeg György: Nem hiszem, hogy akkora lenne az ellentét, hogy ne lehetne a
néptánccsoport támogatását az egyesületen keresztül megoldani. Én beszéltem a szülőkkel ott
is merültek fel problémák, de a beszélgetés végére az indulatok is elmúltak.
Dr. Jaskó Sándor: Nem tartom jó ötletnek, hogy új egyesület alakuljon, amiatt hogy
személyes ellentétek vannak ezeken túl kell lépni.

Simon János: A néptánccsoport illetve az illetékes szülők arra sem méltatták a testületet, hogy
megjelenjenek, beadtak egy kérelmet, ami még aláírást sem tartalmaz, sőt konkrét összegeket
sem. Döntsön a testület az Egyesület, a dalkör, a hastánccsoport támogatásáról, a
néptánccsoporttal kapcsolatos döntést napolja el.
Térmeg György: Semmiképpen nem szeretném, ha nem kapnának a gyerekek támogatást,
nem tudom elfogadni az egyesület vezetőjének véleményét.
Vinklár László: Heléna és még pár lelkes ember létrehozott valamit, úgy gondolom, hogy az a
minimum, hogy az megengedheti magának hogy szabadon eldöntse kivel akar és kivel nem
akar együtt dolgozni. Nem értek egyet azzal, hogy nem lenne előnyös ha több Egyesület
működne Vajtán, hiszen ebből csak előnye származhatna mindenkinek. Teljesen megértem a
Heléna problémáját, hiszen régen is hasonló volt a helyzet a sporttal, és valószínűleg azért is
jutott az Egyesület oda ahova.
Fráterné Győri Éva: Támogatni kell a gyerekeket, bár azt is el kell ismerni, hogy ez egy
újjászerveződő csoport, ilyenkor még bizonytalan a működés, a csoport létszám.
Szász Árpádné: Egyetértek, igaz, hogy három éve alakultak, de új az oktató, a vezetés, vannak
még problémák, kiforratlan a dolog.
Simon János: Ennek figyelembevételével olyan támogatást tudok elképzelni, hogy az
Önkormányzat vegye meg a hagyományőrző ruhákat a gyerekeknek, amit térítésmentesen
használhatnak, de az Önkormányzat tulajdona marad.
Térmeg György: Ez jó megoldásnak tűnik, így legalább megmaradnak a ruhák akkor is, ha
egy gyermek valamiért kilép a csoportból.
Szász Árpádné: A szüreti bálos ruhák sem szoktak visszakerülni a kölcsönzés után.
Térmeg György: Nem kell kiadni otthoni használatra, megbízzuk a Faluház vezetőjét, hogy
tartsa számon a ruhákat, kiadja a fellépés előtt, és vissza veszi a fellépés után, így nem tudnak
eltűnni a ruhák.
Ha minden csoport lemond 50-50 ezer forintról, akkor a gyermekek részére is tudunk 150 ezer
forintot biztosítani, azért én nagyon szeretném, ha ez az Egyesület keretein belül tudna
működni.
Csonka Csaba: Muszáj nekünk egyszerre minden pénzt kiosztani? Mi van akkor, ha
időközben még egy csoport alakul? Az itt jelenlévő csoportok vezetői azt mondták, hogy
kevesebb pénzből is tudják biztosítani a működést.
Térmeg György: Véleményem szerint döntsünk most a pénz sorsáról, a kiutalás úgyis két
részletben történik majd.
Javaslom a Vajtáért Közhasznú Egyesület részére 600 ezer forint megszavazását, melyből 200
ezer forint az Ezüstfolyó ékkövei hastánccsoportot, 200 ezer forint az Őszirózsa dalkört illeti
meg. A támogatás kiutalása két részletben fog történni. A csoportokkal megállapodást
kívánok kötni, melyben a részletes feltételek meg vannak határozva.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2011(V. 25.) Önkormányzati
határozata a Vajtáért Közhasznú Egyesület támogatásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete 600.000.- Ft összeggel támogatja a Vajtáért
Közhasznú Egyesület működését. A testület felhatalmazza a polgármester a támogatási
megállapodás elkészítésére, megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős : Térmeg György polgármester

Térmeg György: Javaslom a Napraforgócska gyermektánccsoport részére 150 ezer forint
támogatási összeg megítélését, melynek kifizetése előtt egyeztetést kezdeményezek a csoport
vezetőjével. A támogatási összeget elsősorban fellépő ruhák beszerzéséhez biztosítja a
testület.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2011(V. 25.) Önkormányzati
határozata a Napraforgócska gyermek tánccsoport támogatásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete 150.000.- Ft összeggel támogatja a
Napraforgócska gyermek-tánccsoport működését.
Határidő: folyamatos
Felelős : Térmeg György polgármester
4. napirendi pont: Cecei Általános Iskola Alapító okiratának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, javaslom az előterjesztés
elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2011(V. 25.) Önkormányzati
határozata a Cecei Általános Iskola Alapító okiratának módosításáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Cecei Általános Iskola Alapító okiratának
alábbi módosításait megismerte és elfogadja:
1./ Az Alapító okirat. 9. a.) pontjában található intézményi alaptevékenységek
módosítása:
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,
nevelése, ezen belül az enyhe és középsúlyos érzékszervi fogyatékos, enyhe és
középsúlyos testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és
súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza
nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam).
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,
nevelése, ezen belül az enyhe és középsúlyos érzékszervi fogyatékos, enyhén
és középsúlyos testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és
súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek
nevelése, oktatása(5-8. évfolyam).
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,
nevelése, enyhe testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos,
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos

rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam).
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,
nevelése, enyhe testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos,
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és
súlyos
rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek nevelése,
oktatása(5-8. évfolyam).
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester
5. napirendi pont: LEADER pályázattal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, egy finanszírozási
szerződésről van szó. Javaslom az előterjesztés elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011(V. 25.) Önkormányzati
határozata Leader Megállapodás elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a LEADER pályázattal kapcsolatos
megállapodást az előterjesztés szerint megismerte és elfogadta.
A képviselőtestület felhatalmazz a polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester
6. napirendi pont: Fejér Megyei Önkormányzat által kezdeményezett
intézményátszervezések véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült. Javaslom az előterjesztés
elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2011(V. 25.) Önkormányzati
határozata intézmény átszervezésről
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Fejér Megyei Önkormányzat által
kezdeményezett intézményátszervezésekről szóló előterjesztést megismerte és elfogadta.
Határidő: azonnal

Felelős : Térmeg György polgármester
7. napirendi pont: Bejelentések, egyebek
Csonka Csaba: Az előző ülésen szóba került, a röplabdaháló felállítása, szeretném
megkérdezni, hogy történt-e előrelépés az ügyben,
Térmeg György: A fürdőnél lévő oszlopokat az alpolgármester asszony felajánlotta, de ehhez
idő kell, hiszen azt ott ki kell venni, beszállítani, valamint fel is kell újból állítani.
Csonka Csaba: Megérkezett az árajánlat az ároktakarításra?
Térmeg György: A vállalkozó nem hozott be új ajánlatot, pedig kértünk tőle, arra volt
hajlandó, hogy egy bélyegző lenyomatot leadjon, de sajnos ez alapján nem tudunk új döntést
hozni.
A munka pár héten belül kezdődhetne, a kaszálás után.
Csonka Csaba: Az önkormányzat valóban támogatta a pálfai lovasnapot 30.00.- Ft összeggel?
Térmeg György: Erről a testületet már tájékoztattam, az Önkormányzatunk tagja a Páljai
Korona Ménes Egyesületnek aki a rendezvény fő szervezője volt, úgy gondolom, hogy ennyi
támogatást nekünk is kötelességünk volt nyújtani.
Csonka Csaba: A faluházba megérkeztek a berendezések?
Térmeg György: Minden eszköz megérkezett, illetve az építési beruházás MVH ellenőrzése is
megtörtént, mindent rendbe találtak.
Csonka Csaba: Mi a helyzet a fürdővel?
Térmeg György: Rövidesen kinyit a fürdő, a Fejér Megyei Közgyűlés elfogadta a
határozatunkat. Már egy munkaügyi ellenőrzést is kaptunk bizonyos jóakaróink jóvoltából, de
az ellenőrzés nem talált szabálytalanságot.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 16.45
órakor berekeszti.

K.m.f.
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