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Nytsz.: E/10/2020. 

 

 

 JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25-én 19.00 órai 

kezdettel megtartott nyílt, képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 

1. Horváth János   polgármester 

2. Appl János    alpolgármester 

3. Hohmann Jánosné  képviselő 

4. Tolnai János    képviselő  

   

 

Igazoltan távol: - Czinege Mária Magdolna képviselő 

 

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal részéről, tanácskozási joggal jelen vannak: 

 

Dr. Matesz Tímea  jegyző 

 

Horváth János polgármester úr megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből 4 fő megjelent. 

 

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

Napirendi pontok: 

1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű feladatokról, és a két ülés között történt 

eseményekről - Előterjesztő: Polgármester 

2. A 2020. évi pályázatok - Előterjesztő: Polgármester 

3. A 2020 évi rendezvények megtárgyalása - Előterjesztő: Polgármester 

4. Szociális tűzifa téma, rendelet elkészítés felkérés - Előterjesztő: Polgármester 

5. Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása - Előterjesztő Jegyző 

6. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselő delegálása -  Előterjesztő Jegyző 

7. 2019. évi költségvetés beszámolók elfogadása, zárszámadási rendelet és határozatok 

megalkotása - Előterjesztő Polgármester, Jegyző 

8. Egyebek - Előterjesztő: Polgármester 
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NAPIRENDI PONTOK MEGVITATÁSA 

 

1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű feladatokról, és a két ülés között történt 

eseményekről - Előterjesztő: Polgármester 

 

Horváth János polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a két testületi ülés 

között eltelt időszakban az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre, illetve események 

történtek: 

 

⎯ Az idei évi rendezvények a nőnapit követően elmaradtak és el is maradnak az év 

hátralevő részében. 

⎯ A veszélyhelyzetben és azóta is folyamatosan működik az élelmiszer bolt a települése, 

a helyettesítés megoldott. 

⎯ Az óvoda vezetőjének vezetői megbízása ez év augusztusában lejár, így a pályáztatás 

érdekében intézkedések történtek. 

⎯ Az Óvoda működik, ballagást követően a nyár során két hét leállás tervezett. 

⎯ A buszváró rendbetétele folyamatban van, meghosszabbításra kerül a megálló a 

könnyebb le-és felszállás érdekében.  A település minden buszvárójának festése 

időszerű, illetve a Művelődési Ház pince előterének faszerkezete festésre szorul. 

Árajánlatok bekérése szükséges. 

⎯ A Művelődési Ház bérlete felmondásra került, így a bérlő ERFO június 30-ával elhagyta 

az ingatlant, a rezsimérők átírása folyamatban van. 

⎯ A balesetveszélyes akna fedelek megszüntetésre kerültek. Újak kerültek megvásárlásra 

és telepítésre az óvoda udvaron, és a paplak udvaron. 

⎯ A Tájház (Ifjúsági Klub) fűtés- és vízvezeték, valamint mosdórendszere kialakításra 

került. 

⎯ A település védőnője áldott állapotban van, a helyettesítése megoldott. 

⎯ A szociális rendelet alapján a jótanulók részére egyszeri támogatást nyújtott a település 

a vonatkozó rendeletben meghatározottak szerint. 

⎯ A patakpart kaszálása két héten belül lezajlik. 

⎯ Diákmunkás nincs a településen eddig. 

⎯ A lezajlott társadalmi munka jól sikerült, azonban a temető és környéke még igényel 

karbantartást, így szükségs lesz még egy alkalom ebből a célból a szeptemberi hónap 

folyamán. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármesteri beszámolót. 

 

2.  A 2020. évi pályázatok - Előterjesztő: Polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az eltelt időszakban megjelent 

és benyújtott pályázatokról, illetve a benyújtani tervezett pályázatokról. 

 

Polgármester javasolja, hogy az idei évben is adja be a település a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására kiírt, úgynevezett DRV-és pályázatot. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (VI.25.) Határozata a 

2020. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázata kapcsán: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselőtestület meghatalmazza 

a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 

Határidő: haladéktalanul, legkésőbb július 06-ig 

Felelős:  polgármester 

 

Polgármester tájékoztatja képviselő-testületet, hogy traktor, pótkocsi, hóeke és ágzúzó 

beszerzés tárgyban pályázat került beadásra, valamint 5M Ft értékben játszótér fejlesztésére 

(mászófal, hinta, kerítés) benyújtott pályázat eredményére vár a település, illetve járdafelújítás 

és fásitás témájú pályázatok állnak beadás előtt. 

 

A képviselő-testület az elhangzottakat megvitatta, egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem 

hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020.(VI.25.) Határozata: 

 

Erzsébet Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 2020. évi központi 

költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat 

alapján az Erzsébet Község Önkormányzat közigazgatási területén a tulajdonában 

álló járdák felújítási munkáinak pályázat bevonásával történő megvalósítása 

érdekében az alábbiak szerint: 

 

Teljes projekt költség:  Bruttó 14.124.495,-Ft 

Beruházás összköltsége:  Bruttó 14.124.495,-Ft 

Vállalt önerő összege:     2.118.675,-Ft 

 

A pályázat megvalósulási helyszíne Erzsébet belterület Fő u. 1-2. (294.,296. 

HRSZ.), 145-146. (296. HRSZ.), 15. (296. HRSZ.), 140-141. (296. HRSZ.), 20. (296. 

HRSZ.),53-54. (214/1. HRSZ.), 25-50. (214/3. HRSZ.), 24. (214/3. HRSZ.), 23. 

(214/3. HRSZ.), 111. (102/6. HRSZ.), 100. (102/8. HRSZ.), 40-41. (214/3. HRSZ) 

számok előtti járda, valamint a buszmegálló (214/1. HRSZ.).  

 

A Képviselő-testület a c) pontra vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges 
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önerő fedezetét a 2020. évi költségvetésének település üzemeltetési kiadások között 

megtervezett közutak fenntartása kerete terhére biztosítja az Erzsébet Község 

Önkormányzata közigazgatási területén, a tulajdonában lévő út ill. járdák, 

felújítási munkáihoz. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a pályázattal összefüggő jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2020. július 10. 

Felelős:  Horváth János polgármester 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020.(VI.25.) Határozata a 

benyújtott és tervezett témájú páylázatok kapcsán: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testületi ülésig eltelt időben benyújott 

pályázatok beadását utólag támogatja, helyben hagyja, azzal egyetért és 

megerősíti a pályázni tervezett témák benyújtását (beadott témák: traktor, 

pótkocsi, hóeke és ágzúzó beszerzés, 5M Ft értékű játszótér fejlesztés, 

valamint fásitás témák). 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lejárt bérletű 

Művelődési Házzal kapcsolatban területrendezési elképzelései vannak közép-hosszú távon: a 

területet körbeölelő kerítés funkciótlan, elbontása szükségesnek mutatkozik, ráférne a területre 

a gyepesítés, valamint a kiszáradt fa kivétele, ami elnyomja a tájat. Kialakításra kerülhetne a 

Mecseki Pécsvárad-Szederkény biciklis útvonalon egy kerékpáros pihenő a Művelődési Ház 

környékén, amit a nyugalmazott volt tanítónak, Kremszberger Dezsőnek ajánlana a település, a 

későbbiekben szobrot állítana a tanító számára. A területrendezési elképzelést szakemberrel, a 

szobor állítás költségeit Leyer Kornél szobrásszal előzetesen érdemes lenne egyeztetni, 

valamint kapcsolódó pályázatokat figyelni. Horváth János polgármester  mindenzt 

megelőzően javasolja, hogy a tanítót avassa a település díszpolgárává, aminek ünnepélyes 

átadása ez év augusztus 20-án lehetne, amennyiben a vírushelyzet ezt megengedi. 

 

Polgármester javasolja a távlati tervek végiggondolását és megvitatását, valamint a 

díszpolgárság kérdésében a döntést. 

 

A képviselő-testület a témát megvitatta, egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020.(VI.25.) Határozata a 

tanító díszpolgárrá avatása kapcsán: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Kremszberger Dezső tanítót díszpolgárrá avatja és az alkalomhoz illő 

rendezvény keretében adja át a címet.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

3. A Erzsébeti 2020. évi rendezvények - Előterjesztő: Polgármester 

 

Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a 2020. évi rendezvények 

vonatkozásában, különös tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve figyelemmel a járványügyi 

állapotra,  így hangsúlyozza, hogy a megtartásuk idén elmarad 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendezvényekről elhangzottakat. 

 

4. Szociális tűzifa téma, rendelet elkészítésre jegyzői felkérés - Előterjesztő: 

Polgármester 

 

Horváth János polgármester javasolja a képviselő-testület számára, hogy amennyiben az idei 

évben is kiírásra kerül szociális tűzifa támogatásra pályázat, akkor a település azt nyújtsa be, 

illetve a megítélt összeg vonatkozásában a jegyzőt kérjék fel a kapcsolódó rendelet 

elkészítésére, melynek része az igénylők kapcsolódó beadvány nyomtatványának kialakítása is. 

 

A képviselő-testület a témát megvitatta. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2020.(VI.25.) Határozata: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

szociális tűzifa támogatására pályázatot nyújt be és felkéri jegyzőt a 

kapcsolódó rendelet megalkotására, az igénylési és odaítélési feltételek 

kidolgozására. 

 

Határidő: a pályázat kiírásától haladéktalanul 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 
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5. A Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása - Előterjesztő 

Jegyző 

 

Az előterjesztést a polgármester és képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez 

kapták, melynek rövid tartalmáról Dr. Matesz Tímea jegyző szóban összefoglaló tájékoztatót 

nyújt. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2020.(VI.25.) Határozata: 

 

A Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolóját elfogadja. Felkéri Jegyzőt 

a Könyvtár irányába történő visszajelzésre. 

 

Határidő: szeptember 30. 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

 

6. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselő delegálása - Előterjesztő: 

Jegyző  

 

Dr. Matesz Tímea jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Cikói 

Hulladékgazdálkodási Társulás része, tagja Erszébet település is és mint Társulási Tag 

képviselőt szükséges delegálni a Társulásba, aki az üléseken képviseli a települést. A korábban 

polgármesteri határozat formájában született 30/2020. (IV.04.) számú határozatban történt 

delegálás delegált személye nem volt megfelelő, ezért azt vissza kell vonni és Erzsébet település  

képviselő-testületi tagjai közül szükséges képviselőt választani. 

 

A képviselő-testület megvitatta az újbóli delegálás kérdését. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020.(VI.25.) Határozata: 

 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba delegálásról: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba, mint Erzsébet település 

képviselőjét Tolnai János képviselőt delegálja, valamint a korábbi 

delegálást tartalmazó 30/2020. (IV.04) számú határozatot visszavonja.  
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Határidő: folyamatos 

Felelős:  Tolnai János 

 

7. A 2019. évi költségvetés beszámolók elfogadása, zárszámadási rendelet és 

határozatok megalkotása. 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

A zárszámadáshoz kapcsolódó előterjesztéseket (Önkormányzat, Erzsébeti Közös 

Önkormányzati Hivatal, Óvoda), számadatokat tartalmazó táblákat és az azok alapján készült 

zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselők a képviselő-testületi ülést megelőzően kézhez 

kapták. 

 

Horváth János polgármester és Dr. Matesz Tímea jegyző tájékoztatja képviselő-testületet a 

fő sarokszámok tekintetében, bemutatják a bevételi és kiadási számokat, tájékoztatást nyújtanak 

a pályázatok elszámolására fenntartott összegek mértéke tekintetében, valamint a 

pénzmaradványokról. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 

egyhangúlag megalkotta a 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendeletet az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról (a jegyzőkönyv 

melléklete). 

 

A képviselők az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása 

vonatkozásban a bemutatott a javaslatot támogatják. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (VI.25.) Határozata: 

 

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójáról 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési 

beszámolóját a beterjesztett formában és tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2020. július 18. 

Felelős: Jegyző 

 

A képviselők az Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás 2019. évi zárszámadása 

vonatkozásban a bemutatott a javaslatot támogatják. 
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Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (VI.25.) Határozata: 

 

Az Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás 2019. évi 

beszámolójáról 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetési 

beszámolóját a beterjesztett formában és tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2020. július 18. 

Felelős: Jegyző 

 

8. Egyebek 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Horváth János polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye, 

hozzászólása, javaslata. 

 

Dr. Matesz Tímea jegyző javasolja , hogy a korábban, 2020. március 30-án 

telekommunikációs módon megtartott képviselő-testületi ülésen meghozott 24-25/2020 

(III.30.) számú határozatokat a képviselő-testület erősítse meg és jelen képviselő-testületi ülés 

keretében foglalja határozatba. 

 

A képviselő-testület a témákat megvitatta és mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott 

el, így Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2020.(VI.25.) határozata: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő, a közmunka program keretében felújított, de 

használaton kívüli Erzsébet, Fő utca 147. szám alatt lévő ingatlan lakás céljára 

szolgáló részét 20e Ft/hó+ rezsi kondíciók mellett határozatlan időre, 60 napos 

felmondási idő mellett ingatlan bérleti szerződés keretében kiadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2020.(VI.25.) határozata: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Művelődési Ház bérleti díj emelése kapcsán a jelenlegi bérlőnek felszólítást 

küldött az új bérleti díj elfogadása kérdésében, illetve amennyiben arra nem 

érkezik válasz 2020. július 01. napjával a bérleti szerződés az Önkormányzat 

részéről felmondja. 



   Erzsébet Község Önkormányzata 

7661 Erzsébet, Fő u. 135. 

Tel.: +36/69/351-101. Fax.: +36/69/351-101 

Email: hivatal@erzsebetikoh.hu 

 

9 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

Horváth János polgármester kérdezi, van – e valakinek további témája, véleménye, 

hozzászólása, javaslata. 

 

Horváth János polgármester javasolja , hogy a közfoglalkoztatottak megtartása és ösztönzése 

érdekében kerüljön bevezetésre az értékelésük. 

 

A képviselő-testület a felvetést megvitatta, egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020.(VI.25.) Határozata: 

 

A közfoglalkoztatottak értékelésének bevezetéséről 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2020. év második felévétől értékelést vezet be a közfoglalkoztatottak 

munkavégzése körében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

Horváth János polgármester javasolja , hogy Müller Tamás közfoglalkoztatott részére 

munkavédelmi bakancs kerüljön beszerzésre 5ezer Ft értékben. 

 

Polgármester kéri a képviselők véleményét. 

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Erzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2020.(VI.25.) Határozata: 

 

Müller Tamás közfoglalkoztatott részére munkavédelmi bakancs 

beszerzéséről 

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Müller Tamás közfoglalkoztatott részére 5ezer Ft értékben munkavédelmi 

bakancs kerül beszerzésre az Önkormányzat részéről. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős:  polgármester 

 

Horváth János polgármester úr kérdezi a képviselőket, van-e valakinek egyéb 

hozzászólnivalója. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Horváth János polgármester úr megállapította, hogy a napirend hiánytalanul megtárgyalásra 

került, több kérdés, hozzászólás nem lévén a testületi ülést 20.00 órakor berekesztette. 

 

 

p.h. 

 

 

___________________________    ________________________ 

Horváth János              Dr. Matesz Tímea 

polgármester                        jegyző 


