Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:81-6/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. június 2.-án
(hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Somogyi Imréné alpolgármester
dr. Dóczy Mariann képviselő
Farkas István képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Meghívott és nem jelent meg: Nagy Szabina képviselő
Kardos Antalné nemzetiségi elnök
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
3. napirendi ponthoz: Karisztl Jánosné óvodavezető
5. napirendi ponthoz: Teiermeyerné Nagy Palócz Magdolna Kúratóriumi tag
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 6 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 6 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Úrkút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
2) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése.
Előadó: polgármester
3) Beszámoló az óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2014/2015. nevelési év előkészületeiről, az óvodai nyári szünet
ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok.
Előterjesztő: Óvoda vezetője
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4) Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: polgármester
5) „Hauser Lajos” Emlékalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló.
Előterjesztő: Tenkné Klespitz Dóra Kuratórium Elnöke
6) Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés.
Előterjesztő: alpolgármester
7) Döntés az iskolába járó gyermekek közlekedési biztonsága érdekében teendő
intézkedésekről.
Előterjesztő: polgármester
8) Vegyes ügyek.
a) Tájékoztatás a víz, szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházásról.
Előterjesztő: polgármester
b) Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása.
Előterjesztő: polgármester
c) Kiss Imréné úrkúti lakós kérelme, lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására.
Előadó: polgármester
d) Kiss Éva úrkúti lakós kérelme, lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására.
Előadó: polgármester
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: polgármester
(A beszámolót a képviselők előre, írásban megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Szóbeli kiegészítésként az alábbiakat mondja:
A szennyvízcsatorna beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása a mai napon
megkezdődött. Az eljáráson a szakhatóságok megjelentek, hiányosságok még
vannak.
Pichler Józsefné képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy milyen hiányosságok vannak?
Fülöp Zoltánné polgármester: Most például a Mérnöknek azt kell vizsgálnia, hogy a
megvalósíthatósági terv összhangban van-e a kiviteli tervvel. Ezen kívül a mai nap a
Honvéd utcában 2 bekötés, az Orgona utcában 3-4 bekötés van még hátra.
Lisztes Győző képviselő: Miért nem tudja megoldani a Volán, hogy a buszok
bemenjenek Zsófiapusztára ?
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Fülöp Zoltánné polgármester: 2-3 esetben is volt utasszámlálás, melynek eredménye
nem teszi lehetővé, hogy a buszok bemenjenek Zsófiapusztára. Ugyanis nagyon
kevés utas van. Korábbi levelezésből tudja, hogy a Volán azt a megoldási javaslatot
terjesztette az önkormányzat elé, ha anyagiakban hozzájárul, úgy a buszok
bemennek a pusztára.
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri a Képviselő-testületet, hogy a
tájékoztatót fogadja el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a
polgármesteri tájékoztatót elfogadta.
b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a
Jelentést a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, elfogadta.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Úrkút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
– rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Mind az Ügyrendi, mind a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi költségvetés módosítását. A módosítás döntő
többségében az önkormányzatok pénzügyi szabályrendszerének megváltozásából
adódott, valamint a központi támogatások változása miatt. Javasolja a módosítás
változtatások nélküli elfogadását a Képviselő-testületnek.
Fülöp Zoltánné polgármester: Röviden összefoglalva tényleg ezért kellett módosítani
a költségvetést, valamint a zárszámadáskor elfogadott pénzmaradvány felhasználás
miatt. Kéri, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést fogadja el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül – az
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
7/2014. (VI.5.) önkormányzati rendelete
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az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosítása.
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
2.NAPIREND: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Véleménye szerint a község nem egy problémás falu, de
azért a gyermekjóléti előterjesztésekből is évről évre kiderül, hogy a veszélyeztetett
gyermekek száma emelkedik. Igaz ez döntő többségében az anyagi és a magatartási
veszélyezettség miatt van.
Fülöp Zoltánné polgármester: Véleménye szerint a gyermekjóléti munka Úrkúton jó,
javasolja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
27/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2013.
feladatainak ellátásáról.

évi

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.
§. (6) bekezdésében foglaltak alapján
a) megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról készített beszámolót
(átfogó értékelést),
b) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékelésről tájékoztassa
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát.
Felelős : polgármester, jegyző
Határidő : azonnal
3.NAPIREND: Beszámoló az óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2014/2015. nevelési év előkészületeiről, az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok.
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Előterjesztő: Óvoda vezetője
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Kérdezi az óvoda vezetőjétől, hogy a beszámoló 1.
oldalának az alján lévő „Szülői jelzés alapján június 01-től 2 gyermeket iratnak vissza
az intézményünkbe, akik szintén elkezdik az általános iskolát.” mit jelent?
Karisztl Jánosné óvodavezető: A Tenk gyerekek jönnek vissza, ők tavaly költöztek el
a faluból.
Pichler Józsefné képviselő: Akkor csak egy-két hónapig járnak óvodába, mert utána
már iskolások lesznek.
Lisztes Győző képviselő: Papírt lehet még gyűjteni?
Karisztl Jánosné óvodavezető: Jelenleg még lehet gyűjteni, de sajnálatos módon
meg fog szűnni, pedig szép játékokat lehetett vásárolni az óvodának a papírért
kapott pénzből.
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondható, hogy az óvoda jól működik, az
önkormányzat jelenleg tudja biztosítani a működtetéshez szükséges anyagi
eszközöket. Javasolja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
28/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
Óvoda beszámolója a 2013/2014-es nevelési évről
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Úrkúti
Napközi Otthonos Óvoda fenntartója, az Óvoda 2013/2014-as nevelési
évről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:óvoda vezetője
Határidő: folyamatos
4.NAPIREND: Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A Jegyző Asszony által elkészített előterjesztésből
megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda alapító okiratainak
módosítása a jogszabályi változások miatt vált szükségessé. Javasolja az alapító
okiratok módosításáról szóló előterjesztés és a határozati javaslatok elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását e határozat 1. számú melléklete, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2.
számú melléklet alapján fogadja el.
b) felkéri a jegyzőt, hogy az a) pontban foglalt Alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
Óvoda névhasználata
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda nevét Úrkúti Német
Nemzetiségi Óvoda névre változtatja.
Felelős: jegyző, óvoda vezetője
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosításáról.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítását e
határozat 1. számú melléklete, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot
a 2. számú melléklet alapján fogadja el.
b) felkéri a jegyzőt, hogy az a) pontban foglalt Alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából küldje meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

5.NAPIREND: Hauser Lajos” Emlékalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló.
Előterjesztő: Tenkné Klespitz Dóra Kuratórium Elnöke
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Teiermeyerné Nagy Palócz Magdolna Kúratóriumi tag: Köszönti a Képviselő-testületi
ülésen megjelenteket, és tájékoztatja a Testületet, hogy a Kuratórium elnöke más
irányú elfoglaltsága miatt sajnálatos módon az ülésen megjelenni nem tudott.
Fülöp Zoltánné polgármester: Elmondható, hogy az Alapítvány jól gazdálkodik, mivel
megtakarításai is vannak, de azért az elmúlt években támogatásokat is adott.
Javasolja a beszámoló elfogadását, határozat-hozatal nélkül.
A Képviselő-testület határozat-hozatal nélkül, egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – a „Hauser Lajos” Emlékalapítvány tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
6.NAPIREND: Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés.
Előterjesztő: alpolgármester
Somogyi Iréné alpolgármester szóbeli előterjesztésében az alábbiakról tájékoztatja a
Képviselő-testületet.
A 2014. július második szombatján megtartandó falunapi programok szervezése
megkezdődött. A kulturális műsor megkezdése előtt délelőtt sportvetélkedők, és
főzőverseny lesz. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi évek
hagyományainak megfelelően az idei évben is tervbe vette, hogy a falu
rendezvényre látogatóit megvendégeli egy pincepörkölttel. A kulturális műsort a helyi
általános iskola, az óvoda, a kórusok, valamint Lipp Adrienn énekszáma és a Klein
Dániel együttese fogja szolgáltatni. Ezen kívül egy ismert hazai énekes, egy
humorista, és a Tapolcai Musicel Színház lép fel.
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a vadásztársaság
a falu lakóinak főzéséhez hozzájárul vad hússal.
Somogyi Imréné alpolgármester: Köszönettel veszi az Önkormányzat.
Fülöp Zoltánné polgármester: Megbeszéli majd a Tölt Pistával, a főszakáccsal, hogy
milyen és mennyi alapanyag kell a vadpörkölthez. Megköszöni az alpolgármester
tájékoztatását, és elmondja, hogy a szervezés folyik tovább.
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7.NAPIREND: Döntés az iskolába járó gyermekek közlekedési biztonsága érdekében teendő intézkedésekről.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A Közlekedési Felügyelőség munkatársai a
gyalogátkelőhely kialakítása érdekében helyszíni egyeztetés alapján elmondták,
hogy a gyalogátkelőhelynek milyen feltételei vannak. Ez már elhangzott az elmúlt
testületi ülésen is. A feltételek, hogy a gyalogátkelőhely mindkét oldala járdához
csatlakozzon, a gyalogátkelőhely jól megvilágított kell hogy legyen. A megvilágításról
mérési tanúsítvány is kell, valamint lentről és fentről is 50 m-es távolságból
beláthatónak kell lennie. A gyalogátkelőhely kialakítása előtt azt meg kell terveztetni,
és azt követően lehet engedélyeztetni. Mindez kb 2 millió forint költséget tenne ki.
Igazából a Felügyelőség nem javasolja ezt, mert a terveket el kell készíttetni ami
nem kevés pénz, és az engedélyezési eljáráson viszont lehet hogy nem megy át.
Farkas István képviselő: Nem érti a szakhatóság nem tud egyértelműen nyilatkozni,
hogy engedélyezi, vagy nem engedélyezi. A fekvőrendőrt engedélyezné?
Fülöp Zoltánné polgármester: Igazából nem fekvő rendőrre gondolt, hanem az un.
pódiumra, ami sokkal alacsonyabb, és jobban szétterül mint a fekvő rendőr. Ez
mellé még egy figyelemfelhívó táblát is ki kell helyezni. Mindez nem kerülne annyiba,
mint a gyalogátkelőhely megépítése.
Lisztes Győző képviselő: Ez a megoldás jónak tűnik, és nem is olyan költséges.
Másik kérdése az lenne, hogy az iskola előtt a parkoló kialakítása hogy fog történni.
Murvával, vagy valami mással lesz az ároktól az út széléig kialakítva?
Fülöp Zoltánné polgármester: A hivatalos parkoló kialakításához, ha közút mellett
van, ahhoz is engedély kell. Most, hogy a szennyvízcsatorna kivitelező cége
felhasználta a murváját, az iskolás gyermekek szülei tudnak parkolni.
Javasolja, hogy a gyalogátkelőhely helyett úgynevezett pódium legyen az előrejelző
és figyelmeztető táblákkal. Ezekről kér árajánlatokat a következő testületi ülésre.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolába járó
gyermekek közlekedési biztonsága érdekében a gyalogátkelőhely
kialakítása helyett a pódiumot támogatja, az előrejelző és figyelmeztető
táblák kihelyezése mellett.
Felkéri a polgármestert,hogy gondoskodjon a pódium kihelyezési
feltételeinek egyeztetéséről és az árajánlatok bekéréséről.
Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 2014. június 30.

8

8.NAPIREND Vegyes ügyek.
a) Tájékoztatás a víz, szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházásról.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: A Támogatási szerződésben szereplő 58 millió forintot
tartalékot mire lehet felhasználni?
Fülöp Zoltánné polgármester: A tervekben szerepel a régi csatornarendszer
tömedékezése , talajcsere, a Béke utcában – az a rész, amelyet a csatornázás
érintett – teljes, a Rákóczi utcában a félpályás helyreállítás.
Az Ajka-Úrkút közti ivóvíz beruházásról elmondja, hogy már Ajkáról jön a víz, és a
DRV egy hónapos próbaüzemre még igényt tart.
Farkas István képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy mennyi lesz a vízdíj?
Fülöp Zoltánné polgármester: Még nem tudni hogy mennyi lesz a vízdíj. Kéri, hogy a
Képviselő-testület a tájékoztatót fogadja el.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatót egyhangúlag – 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül – tudomásul vette.
b) Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
33/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
óvoda nyári zárva-tartása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Napközi
Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
Az óvoda 2014. július 7.-től - 2013. augusztus 3.-ig a nyári karbantartási
munkák miatt zárva tart.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Karisztl Jánosné óvodavezető
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c)Kiss Imréné úrkúti lakós kérelme, lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
34/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
Kiss Imréné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút,
Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület emeletének belső udvarán
lévő 2. sz. lakást Kiss István né és házastársa Kiss Imréné Úrkút, Csokonai u.
1. sz. alatti lakósok részére 2015. június 30.-ig bezárólag bérbe adja. A havi
lakbér összege: 8210.- Ft.
A lakásbérleti szerződés megkötésével és aláírásával felhatalmazza Fülöp
Zoltánné polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
d)Kiss Éva úrkúti lakós kérelme, lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
35/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata
Kiss Éva lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút,
Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület emeletén lévő 1. sz. lakást Kis
Éva és élettársa Orsós Roland Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok részére
2015. május 31.-ig bezárólag bérbe adja. A havi lakbér összege: 7000.- Ft.
A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Fülöp
Zoltánné polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
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Határidő: azonnal
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.40 órakor berekesztette.
kmft
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

