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Községi Önkormónyzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút RtÍkóczi u 45. Tet.: 88/230-003.
Szóm: 89-10/2007.

JEGYZOKONYV
Késziilt : Úrkút Közsé g Önkormány zati Képvi selőte stü \ete 20 07. október
9.-én (kedden) du. 17.00 &ai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Farkas Istvtín
Imri ZoLtán
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
Vassné BaIázs Györgyi
Zsebehány Krírolyné
képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Távolmaradását beielentette: Dr. Dőcry Mariann
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megielenteket és megállapitotta, hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagja köZül 9 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúIag _ 9
Igen szavazattal, - ellenszavazatnéLkul _ elfogadott.

NAPIREND: l.)_Tájéko ztatő az lJtkttt SK működéséről'
Előadó: Tenk Csaba SK elnöke
2.)

Közösségiház alapítő okirata.
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a.

) Kö

z ö s sé gi

Ház

S

zerv ezeti

és

műkö

dé si szab áIy

zata.

Előadó: Rostási Mária jegyző

3.) Vegyes ügyek.
a.) Urkút község szewtyv ízcsatomázásáről.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
u.; Áttatanos iskolai napközis csoportbontás iránti kérelem
Előadó: Tróbertné Klein Beáta isk. ig.
c.) Úrkút településről könyv kiadása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
d.) Le Belier Kézilabda Klub kérelme
Előadó: Rieger Tibor polgármester
e.) Tájékoilatő az idősek napjának megszervezéséről.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
f.) Napközi otthonos Óvoda vezetőjének kérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
A. ) Jelentés a lej árt hatráridej ű testületi határozatok végreh ajtásárőI.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kér dés, hozzászőLás: Nem hangzott el.

A Képviselőtesttilet
nélktil _ elfogadta.

a Jelentést egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, _ ellenszavazat

NAPIREND TÁRGYALÁSA.
1. NAPIREND: Tájékoztatő azÚrkűt SK működéséről'
Előadó: Tenk Csaba SK elnöke

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkaptrák.)
Kérdés^hozzászőlás:

a

J

Farkas József az SK elnökség tagia szóbeli kiegészítéskéntelmondja,hogy az
SK bevétele 200 e/Ft jegyeladásból, 245 elFtpáIyázatből, 164 elFt a szja l Yoáből, és szponzori támogatásból 4l9 elFtszátrmazott.
Farkas István:

A labdarugó

csapatban hany vidéki játszik?

Farkas József SK elnökség tagia: A labdarugó csapatnak - serdülő, ftatal, felnőtt
_ I14 sportolója van, ebből 10 a vidéki, és ez a 10 ftí a felnőtt csapatban játszik.
Farkas István: Milyen időközönként vannak edzések és mérkőzések?
Sp ortfe l szerelés sel minden j átéko s rende lkezik?
Farkas József: Edzés hétfo kivételévelminden nap, mérkőzések szerdán és
szombaton vannak. Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról is, hogy 4 település
részvételével,ami kb 100 gyermeket jelent, Verseny lesz szombaton Úrkúton a
sportpály án, utána pedig a másik három település valamelyikében, szintén
szombati napokon, mivelkörfordulós lesz .

Wolf Péter SK elnökségi tag: Sportfelszerelése mindenkinek van, kivéve a
piciket, mert nekik nincs sportcipőjük.
Lisztes Győző: Az előterjesáésbőlkitÍinik, hogy magas a sportkör áramdija.Ezt
talán lehetne csökkenteni, ha az esti edzések korábban lennének.
Tenk Csaba SK Elnöke: Azért nem megoldható a korábbi edzés' mert mindenki
dolgozik, így u délutani órákban nem tudnanak edzésre jönni. Különben is
energiatakarékos égők lettek felszerelve, igy elviselhetőbb az áramdij.

LipLJózsefné: Örul, hogy apáIyalocsolását meg lehetett oldani anyár
folyamán.
Farkas József az Sk nevében kéri, hogy apáIyáhoztartoző régi, romos
,,felvonulási'' épületet lehessen lebontani és a helyére egy parkoló kerüljön,
aminek az elkészitésétaz SK vállalja.
Rieger Tibor polgármester: uténanéz,és ha lehetséges, úgy a kérésteljesítésre
kerül, mivel tényleg nagyon romos' csúnya a jelzettrész az építménymiatt.
Farkas István: Már kb két hónappa| eze|őtt is szóba került az építmény
lebontása, azőtamát vtána lehetett volna járni, hogy le lehet-e bontani az
épületet.
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Rieger Tibor polgármester: Két napon belül erre választ adaz SK_nak. Az Sk
mtiködéséről szóló előterjesztés elfogadását a szóbeli kiegészítésselegyütt
javasolja.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag - 9 igen szavazattal,
az előterj esáést el fogadta.

2.Napirend

:

_

ellens zavazatnélki.il _

Közösségi haz alapitő okirata.
a. ) Közös
sé gi Hán Szerv ezeti é s működési szab

áIy

zata.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:

Pichler Józsefné: Az alapítő okirat és a szerv ezeti és működési szabályzat is az ő
számár a érthető, el fogadását

j

avasolj a.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül az
al

ábbi határ ozatot hozta:

líll tro+
l

q

t

Urkút Község Önkormán y zati Képviselőtestülete, mint
fenntartó a helyi önkormányzatol<ről szőIő 1990 évi
LXV. törvény 9. $. (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, figyelemmel A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. $.
(5) bekezdés b.) pontjára is, a következő

Alapító okir atot
alkotja:

l.

Azintézmény neve: Közösségiház
2. Az intézmény székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u.
43.
3. Az intézmény típusa: közmíivelődési intézmény
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4. Az intézményalaptevékenysége : közművelődési
tevékenység
5. A feladatellátást szolgálő vagyon: A feladat
e|Iátását szolgáIő alapításkor (leltár szerinti) és
utána keletkező ingatlan és ingó vagyon az alapítő
tulajdonát képezi.
6. A vagyoq feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti
rendelkezési j ogosultság az alapitőt illetik.
7. Azintézményműködési terÍ'ilete: Úrkút község
kózigazgatás i terül ete
8 . Az irtténnénya|apítőj a: Közsé gi Önkormányzat

Úrkút
9. Azalapitáséve:2007. július 1.
l0 .Az intézmény felügyeleti szerve: Úrkút Község
Önkormány zat Képvis e l őte stül ete
Ll.Azintézmény jogállása: nem önálló jogi személy
l2.AzintézménygazdáIkodásánakmegszervezési
módj a: a Községi Önkorm ány zat költségvetésében
kül ön szakfel ad atot képez. G azdas ági é s p énnlgy i
feladatait a Polgármesteri Hivatal Iátja eI.
1 3. A Közösségi
Ház vezetésévelösszefiiggő feladatok,
illetve a gondnoki teendők ellátása egyszemélyben
történik A gondnok felett a munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolj a.

l4.Azintézményválla|kozásitevékenységetnem
végezhet.
Felelős: polgármester,
Hatráridő: folyamatos
a.

) Közös

j

egyző

ségi Hán Szerv ezeti és működési szabáIyzata.

Előadó: Rostási Métria jegyző
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül az
al

ábbi batár ozatot hozta:

Úrkút Közs é g Önkormány zrti Képvi s e l őte stü l ete
az 1997. évi CXL. Törvény 78 $. (5) bek. B.)
pontj ában kapott felhatalm azásá aiapj anÚ.kút
Község Közösségi Házának Szervezeti és

Működési SzabáIy zatát

jőv áhagyja.

(A Szervezeti

és Működési SzabáIyzat e
határ ozat me l l ékl et ét képe zi.)

polgárme ster, jegyző
Hxáridő: folyamatos
Felelős

:

2. NAPIREND. Vegyes ügyek.
a.) Úrkút

község szenrtyvizcsatomázásárőI.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
Rieger Tibor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy
kiírásra került a Környezet és energia operativ Progam (KEOP I.2,.O)
szennyvízelvezetés éstisztításról a pályazat. Mint már korábban is
táj ékoúatta a Te stül etet, a p áIy ázat két fordul ó s.
Az első fordulóban a megvalósíthatósági tanulmányt kell benffitani.
Amennyiben a páIyázat az első fordulóban nyer' ,gy umásodik iordulóra
az előkészitéstmár pénnigyileg támogatjaa program. A második
fordulóra kell elkés zíteni a r észletes megvalósíthatósági tanulmányt
,külön Íigyelmet fordítva a költség-haszon elemzésre, valamint a jogerős
vízjogi létesítésiengedélyt. Az említett dokumentumok mind u, éIri5mind
a második fordulóra nagyftsztrendelkezésre állnak, igy hanyerünk a
pályánat első fordulőján, akkor a második fordulóra a_pályázatrövid időn
belül benyújtható. Mind az első, mind a második forauloban maximum 85
oÁ támogatás
érhető eI.Ez annyit jelent, hogy az első fordulóban a saját
eríítaz önkormányzat költségvetéséből biztosítani lehet, a második
forduló önerejét csak abban az esetben kell előteremteni, amennyiben
nyert az e|ső fordulóban a páIyázat.

Kérdés,hozzásző|ás:
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Farkas István: Kritikaként jegyzi ffi€g, hogy jobb lett volna,ha apályazati
anyagot a képviselőtestiilet tagai megkapják kivonatos formában, és úgy
ők is feltudtak volna készülni.
_Mi van akkor, ha nem a maximális trímogatást nyeri eI azönkormányzat,
hanem lényegesen kevesebbet.
Rieger Tibor polgármester: A támogatási arány fiiggvényében, ha úgy itéli
meg a Képviselőtestület, hogy az eInyerttámogatással nem realizáIhatő a
b eruhátzás, akkor a p áIy ánat me gvaló s ításáÍőI e 1 tud á1 lni .

Lipp Józsefné: Feltétlenülkell pályázrti, mert nagyon fontos, hogy legyen
a települ ésen szenn yv ízelv ezetés.

Vassné Balázs Györeyi: Ert apáIyázatot ki fogja elkészíteni?

Rieger Tibor polgármester: Akit a Képviselőtestület már korábban
megbízott, és ez a Beszt Kft.
Vassné Balázs Györgyi : Milyen összeget kért a páIy ázat megirásáért?
Szeretné tudni aztis, hogy konkrétan az első fordulóra mennyi saját erőt
kell biztosítania az önkorm ányzatnak.
Rieger Tibor polgármester: 300 ezer forintot kell fizetni a pályazatírő
Beszt Kft-nek.
Mivel a beadandó dokumenfumok nagy része rendelkezésre ál1, ezért az
önerő igen csekély összegű lesz.
S aj nos az elkésnilt me gvalósítható sági tanulm ány r a' a v ízj o gi
engedélyekre, tervekre kifizetett több mint 10 millió forintot apáIyázat
során elszámolni nem lehet, mivel az2006. december ZO.-aelőtt
keletkeze tt, így a p á|y áaat ezt l<tzárta.
A továbbiakban arr ő1, is tájékoúattaa Testtiletet, hogy most véleménye
s zerint e gy általáno s határ ozatot kel l en e ho znia a Te stül etn ek a p ály ázat
b eadásátr a, azonb art ha a későbbiekben ki derüI, ho gy ez nem elégsége s,
úgy rendkívüli testületi ülést fog összehívni.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal,
nélkiil - az alábbi határozatot hoúa:

_

ellenszavazat

g

49t2007. (X.6.| ot<Kt határozat

Úrkút Község Önkormán yzati
Képvi s e őte sttil ete kinyi v án ítja azon szándékát,
hogy a Környezet és Energia operatív
1

1
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Programon belül a szennyvízelvezetés és tisztítás
(kódszám: KEoP - 1.2.0.l lF) címsző alatt
meghirdetett program r a a pály ázatát benffi tj a.
Pályázat címe: Úrkút kcizség
szetatyv ízelvezetés e é s ti sztítása.
A Képviselőtestület nyilatko zza, hogy az I.
fordulóhoz a szükséges saját erő az
önkormányzat költségveté séb en rendelk ezésre

á|l.

Felelős: polgármester
Határidő: 2007 . október

3l

.

b.) Általanos iskolai napközis csoportbo ntás iránti kérelem

Előadó: Tróbertné Klein Beétaisk. ig.
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Tróbertné Klein B.eáta isk. ig.: Szóbeli kiegészitésként,elmondja,
hogy a
napközis csoportokon belül alétszámkérdése,mindig az adoitá"e"
ót..;en dől
el, mivel a sztilők akkor kérik a felvételt a napkö zibe| p,zígy
történt az idei
tanév elején ís. Szeptember vég felé derülki, hogy hány
nu'pt o'i' gyermek lesz.
A37 fiís csoport olyan nagy létszámű,és olyan ósszetett, hogy bármilyen jó
a
napközis pedagógus, képtelenség mindegyik gyerekkel ktilcii
tanulni, és hoz-zét
teszi azt is, hogy a legtöbb gyerek hátnányos iéIyzetii.

Kétdés.hozzászőlás:
Vassné Balázs Györgyi:.Pedagógusként maximálisan egyetért,
mert ő is nagy
létszámu osztáIybantanit, és tudja milyen nehézminőségi munkát
végezni.
azt is, hogy a pedagógus létszámot 2 ftível csökkenteni kellett
lydja
az
iskolában, és most anapközinél gondok vannak. Az iskola igazgatőkérelmével
javaso|ja azt is, ha bármely tanévben anapköziJ
c'ópo.t létszáma
!9Yetért, sőt
30 főnél több, űgy aheti tulórát kérésnélktil igénybe vehetik.

Lipp Józsefné: Az igazgatő kérelmével és Vassné javaslat ával őis
egyetért.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazatta|, - ellen szavazatnélktil
az
alábbi hatfu ozatot hozta:
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50/2007. (x.9)

ÖkKt tratározat

A KépviselőtestülethozzájáruI ahhoz, hogy a

fenntartás ában miíködő Haus er Laj o s Általános I skola
napközis csoportja a 2007 l2008-as tanéwől kezdődően
mindaddi g a tanévie, amíg a napkÓzis csoport létszáma
a30 főt meghaladja, heti 5 tulőrátvegyen igénybe.

A túlórára afedezet a2007. évi önkorményzati
költségvetésben az áltaIános iskolai szakfeladaton

rendelkezésre ál1, míg 2008. évi fedezetet a
költségvetésben biztosítani kell.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

c.)Urkút településről könyv kiadása.
Előadó: Rieger Tibor polgrírmester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák.)
Kérdés.hozzászólás:
Rieger Tibor polgármester: Az előterjesztés aléiámasztásául elmondja, hogy
véleménye szerint az önkormányzatnaka könyv kiadásának költségeit fedézni
kell, és erre az idei év költségvetésében biztosan van mód, esetleg
4o'oőb.r1
amennyiben elkezdődik a szenrtyvizcsatomázás, erre már keve'"bb l.r" u"
anyagi lehetőség.
obermayer Miklós: Javasolja, hogy a polgármester még kérjen legalább kettő db
fuajánlatot.
Vassné Balázs Györgyi: Véleményeszerint az IOO0 db könyv sok, szerinte a
300 db elégségeslenne.
Farkas István: Az ő véleményeaz,hogy nagyon rövid azidő allhoz,hogy a
könyv azídei évben kiadásra kerüljön. Az előterjesztésben le van íwa,iogy a
lektorálás nincs még megoldva, illetve nincs lektor, akinek azértadni keilóne
időt, hogy a nyelvi hibríkat, az esetleges tárgyi tévedéseketki tudja küszöbölni.
A nyomdának idő kell althozis, hogy pl a képeket el tudja majd á kcinyvbe
helyezni.
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Kár lenne több év munkáját l-Zhőnap alaÍt gyorsan befeje zni.Időtkell adni és a
következő évben kiadni, a kiadás költségeit a jövő évi kojtségvetésbenel kell
határolni effe a célra.
Lipp Józsefné: Szerinte se legyen elkapkodva, hiszen a Faluvédő Egyesület
ülésénsem volt még szó arrőI, hogy azidénki lesz adva a könyv, péoig Rostási
József is ott volt. Ezen kívül a könyvhoz azEgyesület dolgoziarei a trótyi

hagyományokat.

Rieger tibor polgármester: A könyv lektorálás át szakember fogja végezni,
tárgyalási szakaszban v an a dolog.
LiszLes G:rőző: 4z előterjeszésben azvan,hogy a településrőlnem jelent
még
meg semmiféle kiadvány. Ez nem így van, abányáről jelent már meg.

: Az ittkább a mangánérc b ány ászatr ől szőlt, ez
viszont a településünk alapitásáról szól.

Ri e ger Tib or pol gármester

Farkas István: A település kialakulásáról kb 100 oldalon átvanszó, úgyhogy
nemcsak a bány áről szől.
obermayer Miklós:

Az

1000 db könyv nem sok?

Farkas István: Egyáltalannem tartja soknak, ez a minimális db_szám.
Rieger Tibor polgármester: Szerinte is az 500 db könyv nyomdai költségét
viszonyítva az 1000 db-hoz, feltétlenÍil gazdaságosabb a kiadási költség, és így
számolva egy kiadvány lenne 2000.- Ft, ami amaikönyvek áráhozvisiónyítia
egy reális ár.

Pichler Józsefné alpolgármester: Szentgálról is most léúottegykiadv ányt, az
e gyik bolt kirak atáb an.
Vassné Balázs Györgyi: Tapasúalatokat kellene gytíjteni, hogy hol, mennyién
ruhéunakbe egy ilyen kiadványért.
Farkas István: Tapasztalatból tudja mondani, hogy abényaikönyvért hetente
jönnek, és 5000.- Ft az ára.Igény van azilyen fajta konyvekre.
Áz 1000 példány
nem sok.

Bieger Tibor polgármester: Felmerül a szerzőihonorárium kérdéseis. Ezt hogy
lehetne megoldani? Gondolt arra,hogy a kiadott könyvekből térítésmentesen
x
példanyt kellene adni a szerzőnek.

tl
Farkas István: Jánhatő útnak látja aztis, hogy az értékesítettkönyvek után kap
honoráriumot a szerző.De eztmég jobban meg kell gondolni. Véleménye
változatlanu| az, ne legyen elsietve, legyen idtímindónre, és a követke ző évben
kell kiadni a könyvet.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkül
az alábbi határ ozatot hozta:

5112007.

-

(X.9.\ Öt<Kt határozat

Úrkút Község Önkormány zat Képviselőtestiilete
kinyilvánítja azon szándékát' hogy Rostási József
áItal írottÚrkútról szőIő történetet könyv
formáj áb an ki adj a, melynek fe dezetét a 2 0 0 8 . évi
költségvetésben bizosítj a.
Felelős: polgármester
Hatétridő: 2008. március

1

5.

d.)Le Belier Kézilabda Klub kérelme
Előadő: Rieger Tibor polgármester
(Írásos kérelmet a képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés.hozzásző|ás:

RiggerTibor polgármester: Tájékoztatja a Képvise1őtestületet, hogy a csapat
már most is a tornacsarnokban tartsa az edzésáit, nyilván ezekre ,íégrrr"i
mindaddig, míg a Testület számukra kedvezőbb dóntést nem hoz. Ó"a maga
részétóLjavasolja a térítésmentestornacsarnoki haszn álatotpénteki napokón
maximum két óra hosszat.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 9 igen szavazattal, - ellen szavazatnélkti1 _
az alábbi hatát ozatot hozta:

52/2007. (X.9.) ot<tt

határozat

A KépviselőtestülethozzájáruI abhoz, hogy a Le
Belier KézilabdaKlub Ajka 2007. október 15._
étől pénteki napokon maximum2 őrahosszat
térítésmentesen használj a az urkuti

t2

önkormány zat fenntartás

áb

an műkö dő

tornacsarnokot,kézilabdaedzésekmegtartására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonna|

e.) Tájékoilatő az idősek napjának megszervezéséről'

Előadó: Rieger Tibor polgármester

i

Rieger Tibor polgármester : Javasolja a Testületnek, hogy az idősek napját az
ide évben november 17.-énszombaton megtartani. Elmondja, hogy az eLmíIt
évben decemberben volt megtarfva,közel a karácsonyi ünnepek<hez, ami nem
éppen a legjobb időpont volt.

Lipp Józsefné: A szervezésre is több idő kell, mint ami tavaly volt. A november
17._i időpont jónak \átszik, amennyibenezt a Testület is elfogadja,tlgy
megkezdi a szeÍvezést. Megkérdezí,effe meÍrnyipénrt lehet fordítani.
Rostási Mária jegyző: A2007. évi költségvetésben az idősek napjára2}} elFt
van tervezve.

Lipp Józsefiré: EzlJgyananÍLyi, mint az elmiilt évben volt.

A Képviselőtesttilet november 17.-ét, az idősek napjának meglartására
egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül elfogadta.
f.) Napközi otthonos Óvoda veze,tőjének kérelme.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos kérelmet a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás:
Farkas István: Ami elromlott, és sürgős szükség vartrá, mint pI.az óvodai
konyhában a htitőre azt,megkell vásárolni.

Pichler Józsefné alpolgármester: Fedezete honnan lesz?
Rostási Mária jegyző: A költségvetésben a gazdasátgi tartalék terhére meg lehet
vásárolni

l3

A Képviselőtesttilet egyhangúlug _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélktil*
az alábbi határ ozatot hoúa:
53/2007. (X.9.)

ÖkKt határozat

A Képviselőtestüle t a fenntartásában működő

Napközi otthonos Óvoda konyhájára l db hűtő
v ásárlását enge délye zi, az önkormányz at 20 a7 .
évi költségvetésében a gazdasági tntalék terhére.
A hűtőszekrény nettó költsége I28 elFt.
Felelős

polgárme ster, j egy ző
Határidő: azowtal.
:

Bejelentések:

Vassné Balázs Györgyi: Nagyon balesetveszélyes a közlekedés _ főIeg az
iskolások részéről_ a tornacsarnok előtti résztől a Polgármesteri Hivatalig,
mivel ott nincs járda. Valamit tenni kellene.
A Fenyves presszó fölötti részenrengeteg a szemét, nagyon rendezetlen az a
rész, mivel üzemen kíVüli járművek vannak ott lerakva.
A volt benzinkút mellett több mint 10 éve egy megkezdettépítmény van, ami
nagyon rontja a faluképet.Eztnem leheüre lebontatni?
Rieger Tibor polgármester: A felvetések jogos ak, utána néz, és a következő
testületi ülésen tájékoztatja a Testületet,
Több tárgy nem volt, a polgármester azilést20.00 órakor berekesztette.
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