Köa égi onkormúnyzat KépviselőtestüIete
8409 Úrkút Rúkóczi u 45. Tel.: 88/230'003.
Szóm: 39-u/2006.

JEGYZoKÖNYv
Készült : Úrkút Kozsé g Önkorm ány zati Képviselőtestülete 200 6 . november
8._án (szerdan) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor alpolgármester

Farkas Istvrán
Imri ZoItán Géza
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Pichler Józsefrré,
Zseb eházy Károlyné képviselők

Távolmradását bei elentette:

D r.

Dőczy Mariann képviselő

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor alpolgármester köszöntötte

a megjelenteket és megállapította,

hogy az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fő jelen van.Ezt
t<ovótoen kérte a jelenlévőket, hogy Úrkút Község elhunyt polgármestere
tiszteletére a jelenlévők egy perces néma felállással emlékezzenek meg.

Ezuténismertette azü\és napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag- 8 igen
szav azattal, - e l ens zav azat né lktil * e fo gadott.
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NAPIREND:
1.)

Úrkút Község Önkormányzat2006. évi költségvetésének módosítása
- rendelet-tewezet -.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
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2.) Úrkút község vízel\átásárőL

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
3

.)

Dél-Bakony Kulturális Turisztikai Egyesülethez való csatl akozás.
Előadó: Rieger Tibor alpolgármester

4.) Vegyes ügyek.

a)
b)
c)
d)
e

)

0

Úrkút Sk támogatás iránti kérelme.
Iskolai nevelők kérelme.
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj páIyázatok elbírálása.
Öregek napja szervezése.
S zennyv izcsatomázáshoz ako s s ági érdekelts é gi hozzé$ álrul
Közösségi házés fogorvosi rendelő kialakítása.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
a.) L ej árt határi dej ű te stül eti hatát ozatok vé grehaj tás áró
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Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
Ri e ger T ib or alpo
a Testületet:
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48/2006. (X.7.) ÖkKt határozat: Pfaff Zsolt főállású polgármester részéreaz
illetmény megállapításra került és azta MAK részérea Hivatal meg is küldte,
sajnos a gyorsan bekövetkezetthalálesete miatt már a megsziintetés is
megtörtént 2006. október 25 .-ik napjáv aI.

öI<Kt határozat: ifs. Rieger Tibor társadalmi megbizatású
alpo[gármestester tiszteletdíjárőI szőIő megállapodás szintén megktildésre került
részére.
a
4912006. (.X.7

)

uÁr

53/2006. (X.7.) ÖkKt hatarozat: Pichler József volt polgármester áItalkért3
havi illetményének megfelelő plussz juttatásra irányuló elutasító döntésről a
táj éko ztatást me gkapta.

Kérdés.hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag' 8 igen szavazatíal, - ellenszavazatné|kúI a
Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRcyar-,,Ás,t
1.

:

NAPIRENID: Úrkút Község Önkormányzat20O6. évi költségvetésének

módosítása - rendelet-tervezet -.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak.)
Kérdés', hozzászőIás:

Rieger Tibor alpolgármester: Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az
önkormányzat évi költségvetésére több esetben is sor kerül. Ebben a mostani
módosításban van olyan, amely kötelező, jogszabály írja elő. Ilyen pL. az áIlami
támo gatásoknál a mozgáskorl atozottak közl eke dé s i támo gatáS a' Vagy a
gyermekvédelmi kedvezménynél az egyszeri pénzbeli juttatás. A másik eset az,
amikor az önkormányzat saját elhatározásáből dönt úgy, hogy pI a gazdasági
tartaléka terhére biaosítj a a Mangán Kft részéről j avasolt könyvkiadást.
Amiről bővebben szeretne beszélní,az arendelet-tervezetben is javasolt
általános iskolában lévő bejárati kapu felújítása. Ez szere'pelt az elhunyt
polgármester választási programjában is, és előzetes tájékoződása alapján
taláIkozott az összes képviselő véleményévelis. Ugyanez vonatkozik az utcanévtáblákra. Idegenek, vagy akár a mentőknek a település adott utcáit
megtalálni, vagy eligazodni nagyon nehéz.Régóta hi'ződő gond. Arajánlatot
kért egy ajkai Kft-től, ami kedvező volt, számítőgépen elkészitette a terveket,
amit bemutat a testiileti tagoknak.
A fenti kiadások fedezetét a gazdasági tartalék terhére javasolja biztosítani,
ahogy az arendelet-tewezetben le is van írva.

Lipp Józsefiré: Maximálisan egyetér.t a módosításokkal, foleg mivel azutca
névtáblák kihelyezése már régőta húzódik.

Pichler Józsefné: Egyetért a módosításokkal, annál is inkább, mert van olyan
módosítás, amit arégi képviselőtesttilet hatérozott el, ill. olyan, ameIyet az
állami támogatások miatt kell elvégezni.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag 8 igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkúl az
aláhbi rende l etet hozta:
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11/2006. (xI.9.)

ÖkKt rendelet

Az Önko rmányzat 2006. évi költségvetésének
módosítása.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
2. napirend: Úrkut község vizel\átásárőI.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés,hozzászőIás:
Rieger Tibor alpolgármester: A vízkérdésrőlmár többször tátrgyalt a
képviselőtestiilet, most azértkerült ismét napirendre, mert a DRV
felajanlotta, hogy 500 e/Ft-ot tud biztosítani még november hónapban a
tanulmánytervek elkészítésére. Az ő j avaslatuk, hogy a bány a megszűnését
követően továbbra is abányatől kapja a falu avizet,ha ez nem lehetséges,
kutak furásával kell bizosítani, a harmadik lehetős ég a nyirádi kar srtv ízbázisbólhozná a DRV.
Farkas István: Véleményeszerint abánya megszűnését követően abányábőI
valő víntyerésa legdrágább. Számitások alapj én az összes járulékos költség:
50 millió forint a villamos energia, 30 millió avizkészlet díj, 16 millió a
személyi kiadás, 2 millió anyagjellegű költség, 5 millió egyéb költség. Ez
összesen 110 millió forint, 100.000 m3-re ráosztva 1200 Ft/m3 lewte az
ivővíz díj. Ez nem járható út.
Meggondolandó, és véleményeszerint a fuit lnit lenne a legmegfelelőbb
megoldás a település számátra. A fi]rt kut nem abányaközelében, hanem egy
más alkalmas helyen kell hogy legyen.
A banyánál hidrogeológiai térképkészült, amely szerint va|őszínusíthető,
hogy frrrt kúttal az Arok utcában a Kabhegy felé meg lehetne oldani a
vízellátást ott megfelelő karsztvizet lehetne nyerni.
A nyirádi vízbár,isról való víznyerés a legdrágább megoldás lenne.

Lipp Józsefné: Kúfurással ezekszerint olcsóbb is lenne avíz.
Rieger Tibor alpolgiírmester: Ajánlattal mi legyen?

Lipp Józsefné: Inkább az önkormányzat keressen tervezőt?
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Pichler Józsefné: Időben mennyire sürgős a tanulmányterv elkészíttetéseaz
önkormányzatnak?
Farkas István: A bányánakéves szerződései vannak. Jelen pillanatban nem
Iátja a veszélyt.

Lisztes Győző: Elvileg 10 éve el kellett volna mátrkészíttetnia
tanulmánytervet.

Rieger Tibor alpolgármester: Ha abénya is működne továbbra is, és a kút is
meglenne , abányénak ez hogy hatna?
Farkas Istviín: Nem lenne semmi gond vele, abánya attól még tudna
működni.
Javasolja a DRV-től megkérdezni, ha Ajka felóIhozzák ki avizet l}km-re,
mennyi lenne p| avízdíj?
Ri e ger Tib or alpo gárme ster

Az

elbangzottak alapj án me gá1 l ap íthatő, ho gy
azijggye| kapcsolatban nem kell azonnal dönteni, Most abban a kérdésben
kell állást foglalni, hogy a DRV ajánlatát a Képviselőtestület elfogadja-e?
1

:

A Képviselőtesttilet egyhangúlag 8 igen szavazattal_ ellenszavazatnélkul az
alábbi

hatán ozatot

horta:

56/2006. (XI.8.) okKt hatúrozat

Úrkút Község Önkormá ny zati Képvi s előtestülete a
DRV Zrt áItaI felajánlott,,Úrkút vízel\átás
tanulmányterve'' elkészíttetéséta HIDRO
Mérnökszolgálati Kft által elutasítja, mert azt az
Önkormány zat saját magakésőbbi időpontban
fogia elkészíttetni.
Felelős : alpolgármester
Hatráridő: azowtal
3. napirend : Dél_B akony Kulturális Turisztikai Egyesül ethez v aIő
csatlakozás.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester
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Rieger Tibor alpolgármester: Az Egyesülethezva\ő csatlakozást a korábbi
képviselőtestület egyszq már elutasította. Azonban olyan információk birtokába
került, amely a\apjánha a település nem csatlakozik az Egyesülethez, több
páIyézatból maradhat ki, turisztikai szempontból nem fog fejlődni, mert a
Testület rendelkezésére is bocsájtott térképalapjánakkoi ukaréppontból Úrkút
községet kiveszik, és pl. a kerékpár út is másfelé fog menni.
Elmondja mégaztis, hogy Nyugat_Eurőpábanmár felkapottak ezek a kerékpár
utak, kempingek. Budapesten is elkészítettekegyet, onnan jöu le a Bakonyba az
ötlet.
Az évi 50 elFt_os tagdij pedig még elfogadható az önkormányzatnak.

Kérdés.hozzászőIás:

ImriZo|tán: Két éve Úrkút is részese anyárikerékpárversenynek, csak azvolt
a gond, hogy résztvevők nem tudtak itt étkezni, és kevés a szálláshely is. De ez
ma már nemigazán akadáIy.
0 önkorm ány zat tarto zik,
önkormányzatotként5O efft atagdíj,azévente500 e/Ft. Nem sok, nagy
dolgokat ebből létrehozni nem igen lehet.
ob ermayer Mikl

ó s:

Az

e

gye sül ethez

1

Imri Zohtán Lobbyzni kell.

Lipp Józsefrré: Nem volt megfelelő információ
került elutasításra korább

aÍL az e

a képviselőtestiiletnek, ezért

gye sületh ez v alő csatlakozás.

Farkas István: Az Egyesületnek 3 fős etnöksége van, és ha létrejött már,
bekerülni már nem lehet.
Az egyesület cé1jai közott szerepel atermészetvédelem.El kellene érni, hogy a
Kislőddelhataros tertileten a sok szemét eltűnjon. Azonban évente egy
alkalommalvan elnökségi ülés, az kevés.
Rieger Tibor alpolgármester: Meg kellene próbálni a csatlakozást,hátha sikerül
valamit jót kihozri belőle.

A Képviselőtestiilet egyhangú|ag_

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

az aláhbi határ ozatot horta:

57/2006.

xl.u

Ö*rt hatdrozat

Úrkút Község Önkormányzat

nélkül_
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3512006. (vI.29.; Örct határozatát azonna|i
hatállryal visszavonja
b - ) c s atl ako zik a D él -B akony Kulturál i s Turi s ztikai és

a)

Kömyezetvédelmi Egyestilethez, és a2006. évi tagdíjat
50.000.- Ft-ot az önkormányzat költségvetésébena
gazdasági tartaLéka terhére b ixo s ítj a.
Felelős : alpolgármester
Határidő: november 20.

4. napirend: Vegyes ügyek.

a) Úrkút Sk támog
Előadó

:

atás irántikérelme.

alpolgármester

(Írásos kérelmet a képviselők előre megkapták.)

Rieger Tibor alpolgármester: Tudomása szerint ezt akérelmet a
képviselőtesttilet aváIasztást megelőző utolsó testületi ülésen nem bírálta el,
ezért ez most kell megtenni.
Kérdés.hozzásző|ás:

Lisztes Győző: Az SK az utolsó beszámolójáhoznem csatolta a költségvetési
beszámolóját. Nem tudja mire haszná|tákfel az szja_ból az l %o-ot mire
hasznáIték az önkorm ény zattőI kap ott 1 6 0 0 elFt_ o s tétmo gatást. M inek
diszkivilágítás a sportpályán, ha van edzőpáIyais.
.

Farkas István: Tudomása szerint a sportpálya önkormányzati tulajdonbanvaÍL)
így ott kÍilönböző munkálatok, felújítások csak az önkormányzat
hozzáj árul ás ával történhetnek.
gyző : A képvi s e őte stül et áLtaI me ghatár o zott támo gatás i
összeget minden esetben Megállapodás alapj ánkapja meg az SK. A
megállapodást a költségvetési rende\et a\apjánkészít\ el, így az I.600 e/Ttnegyedévente került kiutalásta az SK-nek _ legkésőbb _ december 31._i

Ro stás i Mária

je

1

elszámolással.
obermaver Miklós: A Sportkörnek mindenképp be kell számolnia a Testületnek
is az L 600 efft_os felhasználásról, és arról is, hogy a 800 e/Ft-ot, melyet most
kérnek mire akarják felhasználni.
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Rieger Tibor alpolgármester: Felveszi a kapcsolatot az SK-val, éskériaz
egyesület pénangyi beszámolőját az adott évre, melyet a következő testületi
ülésre be fog terjeszteni.

A Képviselőtestület az alpolgármester javaslatával egyhangúlag _
szav azattaL, -

e

1

lens zav azat né lkii l

el

fo

8 igen

gadott.

b.) Iskolai nevelők kérelme.
Előadó : alpolgármester
(Írásos kérelmet a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés.hozzászőIás;
Farkas Islvan_Ezze| a kérelemmel miért a Testtiletnek kell foglalkoznia?
Rostási Mária jegvző: Korábbi testületi döntés alapjánmeghatározásra került,
kik vehetik igénybe étkeztetés céIjétraaz önkormányzat fenntartásában működő
napközi otthonos óvodai konyhát. A konyha kapacitása I40 főre szól, de
korábban ennéljóval többen vették igénybe. Szóba keriilt a bővítés is, ami
kiterjedt volna a személyi állomány bővítésénkívül a konyhai felszerelés
bővítéséreis. Ezt nem vállalta a Testület, annál is inkább nem mert újra
megnyílt a helyi melegkonyhás étterem, ahol a szociáLis étkezéstés az
önkormányzati dolgozők étkezésétmeg lehetett oldani.
A Testület döntése űgy szőI, hogy az ővodai konyhanak kell biztosítania
elsősorban az ővodások és az ővoda személyi állományának az étkezését,majd a
napközisek, amenzások és egy napközis nevelő étkezését.
Amennyiben a menzások felügyelete szükséges, úgy javasolja a 4 pedagógusnak
is engedéIyezni az ővodában való étkezést.

Pichler Józsefné: Nem javasolja a testiilet ilyen irányu korábbi döntését
megváltortatni, mert tudja, hogy a pedagógusok nem igazán a gyerekekre
felügyelnének, a lényeg az,hogy az ővodában étkezhessenek, mert az
étteremben sem minőségileg sem mennyiségileg nem úgy főznek, ahogy az
óvodában.

ImriZo\tán: A tanulókat ténylegesen kísérikkollégái az ővodába és felügyelik
Ó 3a'ou'olja ezek alapján az étkezésüket.
*

"tlr"re'"u"t

Farkas István: A kérdésaz,hogy az ővodai konyhának van-e szabad kapacitása.
Ha van, akkor étkezzenek, ha nincs akkor nem.
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obermayer Miklós: Véleményeszerint át kellene szewezri az étterembe a
napközis és amenzás étkezéstis. Régebben is ott ebédeltek a iskolások, és nem
volt semmi gond.

Lipp Józsefrré: Az ő véleményeviszont az,hogy keII az iskolásoknak
megfelelőbb azóvodai étkezés,mertott alapvetően gyermek-centrikus az étrend
összeállítása, nem beszélve arról, hogy nagyon sok hátrányos helyzetú tanuló
megfelelő étkezéshez jut.

A Képviselőtestület 6 igen, 1 nem (Imri Zoltán) és 1 tartózkodó (Rieger Tibor)
szav azat mel lett

az alábbi

hatÍtr ozatot

hofta:

58/2006. (XI.8.l ÖkKt hatúrozat

A Képviselőtestület a 4 pedagógus (Harasztiné Mekler
Anikó, Szabó Istvánné, Haasné Rieger Anett, Mohos
Mónika) óvodában való étkezésiránti kérelmét
elutasítja.

Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
c.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndlJ pá|yazatok elbírálása. (E
napirendi pont térgyalására zértülés keretében került sor, melyről külön

jegyzőkönyv készült.

Előadó: Rieger Tibor alpolgármester

d.) Öregek napja szersrezése.

Előadó. Alpolgármester
Rieger Tibor alpolgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a
faluban igény mutatkozik idősek napjának megszervezésére.Ezt az
információt erősítette meg a védőnő és aházigondozó.
A védőnő felméréstis végzett, mely alapján a településen a 65 éven felüliek
száma3l5, a7o év felettiek száma20I.
Javasolja december hónapban az idősek napjátmegtartani, melyre a 65 éven
felüliek kapnának meghívást.
Kérdés.hozzászőLás:

l0

Lipp Józsefiré: Üdvcizli a javaslatot,maximálisan tudja támogatni, mert ő is
sok idős emberrel találkozik, akik mindig hiányolják, r'ogy {írkúton nincs
ilyen nap.AZ újságban folyamatosan lehet olvasni, hogy á legtöbb településen
évente legalább egyszer köszöntik azidős embereket, és megvendégelik őket.

Lisáes Győző: o

is

jónak tart:aa javaslatot, támogatja. Mennyibe kerülh et ez?

Farkas István: Ha200 f<ível számol és fejenként 1000.- Ft-al, az200.000 FT. o
ezt az összeget reálisnak tartja, amennyiben azönkormányzatnakvantartaléka.
Rostási Mária jegvző:

A

gazdaságitaÍblékból megoldható.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

az alábbi határ ozatot hozta:

8 igen szavazattal, _

ellenszavazatnélkül-

59/2006. (XI. 8.l ÖkKt hatdrozat

A KépviselőtestÍilet az Önkorményzat 2006. évi

költségvetésében, a gazdasági tartalék terhére
200.000._ Ft-ot biztosít a december hónapban
megtartandó idősek napjára.
Felelős : alpolgármester
Hatánidő: december 3 1.
e.

) S zennyv ízcsatomázáshoz l ako

Előadó

:

s s

ág

i érdeke lts é gi hozzáj

árul ásró

1.

alpolgármester

Ri e ger Tib or alp

o l gárme ster : Úrkút kozs é g szennyv ízc s atomázásáv al
kapcsolatban elmondja, hogy a létesítésiengedélyezésieljárás folyamatban Van.
A lakosság tájékoztatást kapott ar::ől,hogy az érdekeltségi bozzáj'arulás
lakóingatlanonként hozzávetőleg 180 e/Ft lesz. Ehhez adottkimérítő qánlatot
mind szőban, mind írásban a Szentgáli Takarékszövetkez et Y ezetőségó,
valamint szóban a TE-No_Án qz Biztosítási Alkusz és Tanácsadó kft.
Röviden összefoglalva: A Te-no-ár aú. javasolta, hogy azingatlantulajdonosok
már most a 2006_os évben kezdjék megaz előtakarékosságot, az oTP RT
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énztái szer ző

dések me gköté s év e l .
Szentgáli Takarékszövetkezet aján|ata szerint a takarékosságot addig nem

célszenÍelkezdeni, atnig aberuházás megvalósításának ideje bizonytalan. Mivel
aberuhénás a későbbiekben valósul ffiog, ezértpontos hozzájárulási összegről
csak akkor lehet beszélni, amikor aberuhánás költsége pontosan

1l
meghatározhatő. Felvetődött, hogy ha esetleg 8 éven belülnem valósul meg a
uerunazas, akkor utánaa lakosságot egy újabb takarékosságra rá lehet-e venni.
A javaslatukb an egyéttelmúsítették,hogy apáIyázat benyújtásáboz
hiie l í gérv ényt a me gadott fe ltéte ek (p 1 . vízikö zmú tátr sulási szer ző dé s -tervezet
esetéi meg iudjak uo"i. Így upályázxbeadásánakpénzigyi feltételeit - saját
erő biztositása- meg tudják adni.
1

Kérdés.hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Véleményeszerint megalapozottabb a Szentgáli
Takarékszövetkezet aján\ata. Nem érti, és már az elmúlt évben sem értette,
_
hogy miért ragaszkodik a TE-NO-ÁR az év végén novemberben - hogy meg
legyenek kötve a szerződések.
Farkas István: A két céget ő is megha\lgatta, és azáltaluk elmondottakalapján
qán\atvolt reálisabb, ha dönteni kell, úgy ő mellettük voksol.
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fu e ger Tibor alpol gármester : E gy etért F arkas I stvánnal.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag az alábbi batát ozatot boúa:

8 igen szavazattal-

ellenszavazatnélktil_

60/2006. (XI.8l okKt hatórozat

Úrkút Község Önkormány zat Képviselőtestülete a
tewezettszewtyvízcsatornaberuhánássalkapcsolatos
l

ako s sági érdeke ltsé g\ hozzá$ árul ás me gfi zetése

érdekébenkifejezi szándékát, hogy a Szentgáli

Takarékszovejkezetaján\atáttámogatja,ésamikoraz
időszeni lesz, úgy az önkormányzattájékonatja mind a
takarékszövetkezetet, mind az ingat\antul aj dono s okat.
Felelős : alpolgármester
Határidő: folyamatos

b) Közös ségi ház és fogorvosi rendelő kialakítása'
Rieger Tibor alpolgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a
közösségíhaztervezésekor tervezési hiba történt. Atewezó nem vette
figyelembe, hogy az épi\etcsak részben van aláryincézre. Így anagy termen
uóttit kb 20 cm szintkülönbség lenne. A fenti hiba elhárításáta az emÍített
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szintkülönbséget fel kell tölteni, a magasságbeli különbséget a folyósón 10
kell megoldani. Az alánem pincézett részek felett el kell
lejtő készítésével
készíteniatalqvízelleni szigetelést. E munka pótköltsége bruttó 780 e/Ft.

Kérdés,hozzászőlás:

Pichler Józsefné: Hatewezési hiba történt, és ezmár az elején tudott dolog volt,
miért nem korrigáItatta art a polgármester.
Rieger Tibor alpolgármester: A kivitelezőtől és a műszaki ellenőrtől_
bonyolítótól - tudja, hogy atervező nem volt elérhető, de ha ez atervezési hiba
nem lett volna, és eleve betervezésre kerül ez a munka, eü' az önkormányzatnak
akkor is ki kellett volna ftzetni, azzal a különbséggel, hogy apáIyázat készítése
során ezt aköltséget be lehetett volna tervezni, és mivel sikeres volt a páIyázat a
fenti költség 50 Yo-apáIyazatipénzből finanszírozhatő lett volna.
Farkas István: A munkát mindenképp et kellvégeztetni, mert különben a
parketta rövid időn belül tönkremegy.

Lipp Józsefrré: Elég sok pénzbekerül a feltöltés, de ha szükséges meg kell lépni.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil_
az alábbi hatát ozatot hozta

:
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A Képviselőtestület

a közösségihé.z és fogorvosi

rendelő nagytermének taIajviz elleni szigetelésére a
gazdasági tartalék terhére bruttó 7 8 0 e/Ft-ot bizto sít.
alpolgármester
Határidő: azowtal
Felelős

:

Több tárgy nem volt, az a|po\gármester az ülést 20.30 órakor berekesztette.
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Rieger Tibor
alpolgármester
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