
Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében Arló
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

október 17-én megtartott ALAKULÓ üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:
Vámos Istvánné dr.
Balázsné Király Rita
Balogh Edina
Bíró Ferenc
Dulai Roland
Papp Zsóka
Tengely László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távollévő önkormányzati képviselők:
Nincs

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Laurencsik Jánosné
Varró Lajos
Dr. Springer József
Horvát Ernő
Póczos Andrea
Lukán Istvánné
Ipacs László
Tengely Katalin
Nagy Tiborné

Schlága István
Juhász János
Sípos Dénesné
Berencsi Gergely
Bari Gergely
Kozma György
Klisóczkiné Papp Andrea
Kiss Emőke
Solymosi Katalin

HVB vezetője
Külső tag
Külső tag
Külső tag
Intézményvezető
Intézményvezető
Ügyvezető
Tájház és Könyvtár vezetője
Arlói Közéletért és Kulturáért
Egyesület Elnöke
Polgárőrség elnöke
Sportegyesület vezetője
Arlói Jóléti Szolg.Közalap.vez.
JOBBIK helyi vezetője

jegyző
FTVA képviselője
jegyzőkönyvvezető

Jelen van
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Jelen van
Jelen van
Jelen van
Nem jelent meg
Jelen van

Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Jelen van
Jelen van
Jelen van
Jelen van
Jelen van



2

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és a Helyi Választási Bizottság
elnökét. Az ülés a forgatókönyv szerint fog zajlani. A képviselő-testület az
alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg az önkormányzati
törvény alapján. Megállapítom, hogy a testület ülése határozatképes, mert a
megválasztott 6 fő testületi tag és a polgármester, vagyis a 7 fő képviselőből
valamennyi jelen van, az alakuló ülést megnyitom. Felkérem a helyi
választási bizottság elnökét, ismertesse a választás végleges eredményét.

Laurencsik Jánosné: A helyi önkormányzati polgármester és képviselő
választás, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 2014.
október 12-én lezajlott. A helyi választási bizottság a választás eredményét
megállapította, mely jogerőssé vált október 15-én.
Kérem, hallgassák meg és vegyék tudomásul tájékoztatásom a polgármester, a
helyi önkormányzati képviselő és a nemzetiségi önkormányzati képviselő
választás eredményéről.

A választójogosultak nyilvántartásába felvettek száma 2755, a választáson a
választópolgárok 38 %-a, 1038 fő vett részt.

A polgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Mikó István 47
Vámos István Józsefné dr. 770
Bodor Attila 30
Csalavári József 173

A megválasztott polgármester Vámos István Józsefné dr.

Az egyéni listán induló képviselőkre leadott érvényes szavazólapok száma
1026, érvényes szavazatok száma:

Tengely László
Csipkés Vilmos
Koós Karolina
Papp Zsóka

371
120
217
451

Csalavári József
Hüvelyes-Solymosi Katalin
Tóth István Attila
Pappné Suszter Anna
Berecz Albert
Brezóné Szakács Ágnes
Bíró Ferenc Gábor

190
205
70
26

184
11

328
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Balogh Edina
Dulai Roland
Vámos Andrásné
Balázsné Király Rita
Dr. Springer József  Sándor
Horvát Ernő
Kozma György
Németh Friderika
Csipkés Róbert

363
310
180
439
222
125
128
45

223

Fentiek alapján a 6 fős képviselő-testület tagjai:

Papp Zsóka
Balázsné Király Rita
Tengely László
Balogh Edina
Bíró Ferenc Gábor
Dulai Roland

A nemzetiségi önkormányzat választói jegyzékében szereplő
választópolgárok száma: 213. Szavazásra megjelent választópolgárok száma:
129 fő. A leadott érvényes szavazólapok száma: 129.

Személyenkénti bontásban a leadott szavazatok száma:

Papp István                     25
Horvát Ernő 32
Csipkés Vilmos              21
Oláh Mária                       7
Berecz Albert                 33
Bari Gergely                   82
Berecz Albertné             14
Papp Sándor                   31

Fentiek alapján az arlói roma nemzetiségi önkormányzat tagjai:

Bari Gergely
Berecz Albert
Horvát Ernő

Kérem jelentésem tudomásul vételét.
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A Képviselő-testületi tagok eskütétele következik, kérem, szíveskedjenek
felállni az eskütételhez. Először a képviselők mondják utánam az eskü
szövegét.

Mindenki feláll, eskütétel következik.

„ Én.............. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek,
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Arló fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Meggyőződés szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Laurencsik Jánosné: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
206. §-a alapján „A választás eredményét megállapító választási bizottság a
választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a
megbízólevelet a megválasztott képviselőnek.”, ezért szeretném ezt megtenni.

(Megbízólevelek átadása)

A polgármester eskütétele következik, kérem polgármester asszonyt, hogy
az esküt a képviselő-testület előtt tegye le.

Vámos Istvánné dr. polgármester leteszi az esküt.

„ Én.............. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek,
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Arló fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Meggyőződés szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

(Megbízólevél átadása)

A megválasztott polgármesternek és a képviselőknek gratulálok és átadom a
szót a polgármester asszonynak, és távoznék az ülésről.

Vámos Istvánné dr.: Köszönöm a részvételt, és a Helyi Választási Bizottság
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munkáját.

Laurencsik Jánosné eltávozik az ülésteremből.

Vámos Istvánné dr.: Üdvözlök minden új képviselőt, remélem, hogy
hasonlóan jó együttműködéssel fogunk együtt dolgozni, mint a régi tagokkal.
Javaslatot teszek az ülés napirendjére.

A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak
szerint fogadják el azokat:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
2. Alpolgármester megválasztása
3. Alpolgármester eskütétele
4. Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb

juttatásai
5. Bizottságok, bizottsági tagok megválasztása
6. Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele
7. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
8. Földhasználati megállapodás
9. Tájékoztatások

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A Mötv. szerint a képviselő-testület az alakuló, vagy az
azt követő testületi ülésen felülvizsgálja a Szervezeti és Működési
Szabályzatát. Eddig két bizottság működött, az Ügyrendi, Szociális és
Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.
Ezen nem javasolok változtatni, javaslom, hogy az SZMSZ-t a következő
ülésen vizsgáljuk felül. Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem szavazzanak.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen, egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozza:

118/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendeletét a következő testületi ülésén kívánja felülvizsgálni.

Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. Napirendi pont:

Alpolgármester megválasztása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az Önkormányzat SzMSz-ének 35. § (1) bekezdése
szerint „A képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással a
polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére egy társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ.” Az előző ciklusban Varró Lajos volt az
alpolgármester. Tekintettel arra, hogy Varró Lajos már nem indult
képviselőként a választáson, Bíró Ferencet - aki a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke volt - javaslom alpolgármesternek. Van-
e másik javaslat?

Nincs több javaslat.

Vámos Istvánné dr.: Az alpolgármestert titkos szavazással kell
megválasztani. A titkos szavazást az Ügyrendi, Szociális és Oktatási
Bizottság bonyolítja le, azonban jelenleg még nincs megválasztva. Javaslom,
hogy Balázsné Király Rita és Balog Edina legyen a szavazatszámláló
bizottság tagja. Ezt kérem megszavazni.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen, egyhangú szavazattal
Balázsné Király Ritát és Balog Edinát az alpolgármester választás
lebonyolításához szavazatszámláló bizottságnak választja.
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Vámos Istvánné dr.: A titkos szavazást zárt ülésen kell lebonyolítani,
amennyiben az érintett a zárt ülés tartását kéri.

Bíró Ferenc: Nem kérek zárt ülést. Bejelentem érintettségemet, nem kívánok
szavazni.

A szavazás lezajlik a külön jegyzőkönyv szerint.

Balázsné Király Rita ismerteti az alpolgármester választás eredményét.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagjából 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

119/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Alpolgármester választás

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  társadalmi megbízatású
alpolgármesterré

Bíró Ferenc Gábor

képviselőt választja meg.

Határidő: azonnal és 2019. évi önkormányzati választás
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

3. Napirendi pont:

Alpolgármester eskütétele

Vámos Istvánné dr.: Kérek mindenkit, hogy az alpolgármester úr
eskütételéhez szíveskedjenek felállni. Alpolgármester úr pedig legyen szíves
az eskü szövegét utánam mondani.

„ Én.............. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek,
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
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alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Arló fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Meggyőződés szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

4. Napirendi pont:

Polgármester, alpolgármester illetménye,
tiszteletdíja és egyéb juttatásai

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr. polgármester bejelenti személyes érintettségét, átadja az
ülés vezetését az alpolgármesternek, és kimegy a teremből.

Bíró Ferenc: A polgármester illetményének a megállapítása következik,
kérem a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Klisóczkiné Papp Andrea: Változott az Önkormányzati törvény. Teljesen
más alapokra került a polgármester illetményének megállapítása. A település
lakosság számától függően az államtitkár illetményéhez viszonyítva kell
megállapítani, nincs tól-ig határ. A számítás szerint 448.725 Ft a javasolt bér.

Bíró Ferenc: Kérem a szavazást a polgármester bérének megállapítására a
fenti összegben.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

120/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Polgármester bérének megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr.
polgármester bérét 2014. október 12-i hatállyal 448.725,- Ft-ban állapítja
meg.

Utasítja az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökét a kinevezés
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aláírására.

Határidő: azonnal és 2014. november 17.
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök

Bíró Ferenc: A polgármester költségtérítésének megállapítása következik.

Klisóczkiné Papp Andrea: Itt sem ad mérlegelési lehetőséget a jogszabály.
A Mötv. szerint az illetménynek a 15%-ára jogosult, ez nálunk 67.309,- Ft.

Bíró Ferenc: Kérem a szavazást a polgármester költségtérítésének
megállapítására.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

121/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Polgármester költségtérítésének megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr.
polgármester költségtérítését 2014. október 12-i hatállyal az illetményének
15%-ában, azaz 67.309,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal és 2014. november 17.
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök

Visszajön a polgármester az ülésre.

Bíró Ferenc kihirdeti a szavazás eredményét és átadja a szót a
polgármesternek.
Bejelenti érintettségét a soron következő napirendi ponttal kapcsolatban és
elhagyja a termet.

Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztésben feltüntetett tól-ig határon belül
javaslom a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a minimális
157.052,- Ft/hóban megállapítani. A korábbi alpolgármester tiszteletdíja
ennek az 1/3-a volt. Kérem a szavazást.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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122/2014. (X. 17.) határozat:

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bíró Ferenc Gábor
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 12-i hatállyal 157.052,- Ft/hóban
állapítja meg.

Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal és 2014. november 17.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Korábban nem volt az alpolgármesternek
költségtérítése, de most a jogszabály szerint már jogosult erre. A minimum
összeg 23.558,- Ft, ezt javasoljuk megállapítani. Kérem a szavazást.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

123/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Alpolgármester költségtérítésének megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Bíró Ferenc Gábor
alpolgármester költségtérítését 2014. október 12-i hatállyal a tiszteletdíjának
15%-ában, azaz 23.558,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal és 2014. november 17.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Bíró Ferenc alpolgármester visszajön az ülésre.

Vámos Istvánné dr.: Ismerteti a szavazás eredményét.
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5. napirendi pont:

Bizottságok, bizottsági tagok megválasztása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az alakuló ülés napirendje a képviselő-testület
bizottságainak megalakítása, a bizottság elnökeinek és tagjainak
megválasztása.
A jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat, mint
alapdokumentum alapján az alábbi bizottságok működtek eddig, melyeket
továbbra is javaslom működtetni:

Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 fő képviselő és 1 fő külső tag,
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 fő képviselő és 2 külső tag.

Kérem a szavazást a bizottságok megalakítására.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

124/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Bizottságok kialakítása

Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete nem kívánja a
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott bizottságokat
megváltoztatni. A továbbiakban is két bizottságot működtet, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságot és az Ügyrendi, Szociális és Oktatási
Bizottságot.

Határidő: azonnal és 2019. évi önkormányzati választás
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A bizottságok tagjainak megválasztása következik.
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökének Balázsné Király Ritát
javaslom, Balogh Edinát tagnak, Horvát Ernőt külső tagnak javaslom.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének Papp Zsókát,
tagjainak Dulai Rolandot és Tengely Lászlót, külső tagjainak pedig dr.
Springer Józsefet és Varró Lajost javaslom.

Balázsné Király Rita: Mi indokolta ezt a javaslatot?
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Vámos Istvánné dr.: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tagjai
visszakerültek a képviselő-testületbe, ezért e bizottság tagjaiban nem
javasolnék változást, hiszen jól működött a bizottság. A másik bizottságot
illetően korábban Bíró Ferenc volt a Pénzügyi bizottság elnöke,
alpolgármesterként továbbra is részt vesz a bizottság munkájában. A PTB
tagjai új képviselők, akik közül a legtapasztaltabb Papp Zsóka. Neki van
gazdasági tapasztalata, gazdasági vezető volt a korábbi munkahelyén. Kérem
a szavazást a bizottságok tagjaira.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

125/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Önkormányzat bizottsági tagjainak megválasztása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
bizottsági elnökeit, tagjait és külső tagjait az alábbiak szerint választja meg:

Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság:
Elnök: Balázsné Király Rita
Tag: Balogh Edina
Külső tag: Horvát Ernő

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:
Elnök: Papp Zsóka
Tagok: Dulai Roland, Tengely László
Külső tagok:  dr. Springer József Sándor

Varró Lajos

Határidő: azonnal és 2019. évi önkormányzati választás
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

6. napirendi pont:

Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele

Vámos Istvánné dr: Varró Lajos a napokban érkezett haza a kórházból, dr.
Springer József pedig továbbképzésen van, ezért nincsenek jelen. Horvát Ernő
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külső tag jelen van, most leteszi az esküt. Kérek mindenkit, hogy a bizottság
képviselő és nem képviselő tagjainak eskütételéhez szíveskedjenek felállni.
Szíveskedjenek az eskü szövegét utánam mondani.

„ Én.............. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek,
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
nem képviselő bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Arló
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet
a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Meggyőződés szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

7. napirendi pont:
Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: Javaslom a képviselői tiszteletdíjat a korábbiak szerint
változatlanul hagyni.

Balázsné Király Rita: Kérem, hogy hangozzanak el a tiszteletdíjak összegei.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az előterjesztésnek megfelelően szabadon
állapítható meg bármilyen összegben. A 3/2005. (I. 31.) önkormányzati
rendelet szerint a képviselői illetményalap 27.600,- Ft. A bizottsági tagnak
6.900,- Ft, a bizottsági elnöknek 11.040,- Ft plusz tiszteletdíj járt. A bizottság
nem képviselő-testületi tagjainak a tiszteletdíja 13.800,- Ft.

Vámos Istvánné dr.: Nem javaslom a módosítást, mert év vége van. Jövőre
átgondolást igényel. Kérem a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

126/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete nem kívánja a
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képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2005. (I.31.) rendeletet módosítani. A
képviselői tiszteletdíjak a korábbi összegnek megfelelően változatlanok
maradnak.

Határidő: azonnal és 2014. október 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

8. napirendi pont:
Földhasználati megállapodás

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: A Kézművesház földterületének egy része az
önkormányzat, egy másik része ismeretlen magánszemély tulajdonában van.
Ahhoz, hogy használatbavételi engedélyt lehessen rá kérni, hozzá kell járulnia
az Önkormányzatnak, hogy a vázrajzra rákerülhessen az építmény. Az
önkormányzattal és a magánszemély eseti gondnokával megállapodást kell
kötnie az Egyesületnek a földterület használatáról. Eszerint az Önkormányzat
térítésmentesen adja a telket használatra az Egyesületnek. Erre a
megállapodásra a földhivatalnak van szüksége. Kérem a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

127/2014. (X. 17.) határozat:
Tárgy: Földhasználati megállapodás

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt az
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesülettel a Kézművesház földterületének
használatba adásáról.

Utasítja a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9. napirendi pont:
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Tájékoztatások

Vámos Istvánné dr.: Pályázatot nyújtottunk be a Konyha, a Hivatal, a
Faluház és az I. Óvoda villamosenergia-igény kielégítésére megújuló
energiaforrásokkal. A pályázat befogadásra került. A másik pályázat a
közvilágítási rendszer led-lámpás korszerűsítését irányozta elő. Ez a pályázat
is befogadásra került.

Balogh Edina: Egy arlói lakos leírta a panaszát, átadom a levelet. Kérem,
hogy történjen intézkedés.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


