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JEGYZOKONYV
Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtestülete 2009. augusztus 11.én (kedden) du. 17.00 őraikezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgárme ster
Dr.Dőczy Mariann
Imrí Zo\tán
Farkas István
Lisztes Győző,
Vassné Balázs Györgyi
Zsebehálry Károlyné
képviselők
Távolma radását bei elentette : obermayer Miklós' Lipp Józsefné képvi selők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
aziléshatározatképes, mert a Testület 10 tagiából 8 fb jelen van.

-

Ezt követően ismerteffe azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkúl_ elfogadott.

Napirend:

1.)

Úrkút Község Önkormányzat2OO9. évi költségvetésének
módosítása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
2.) Intézményeitérítési díj ak mó do s ítás a _ rendel et-tervezet.

Előadó: Rostási Métria jegyző
3

.)

Az

ebtartásr a vonatkoz ő szabáIyokról szőIő 12 l 200 5 . (X.
Öt t t rendelet módosítása - rende\et-tenr ezet.

1

8

.

)

8

Előadó: Rostási Mária jegyző
4.)

Az állatok

tartásárőI * rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző
5.) Hauser Lajos Általános Iskola Szervezeti és Mtiködési
S zabáIy zatának és Házir endj ének mó do sítás a.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
6.) Tájékoztatő a helyi sportkör működéséről különös
önkormányz ati támo gatás fe lha sznáIását a.

tekintette| az

Előadó: Tenk Csaba sportkör elnöke
7.)Tájékoztatő a Teke Klub működéséről, ktilönös

tekintettel az

önkormány zati tálmo gatás felhasznáIásár a.

Előadó: Haas Péter Teke klub Elnöke
8.)Vegyes ügyek.
a.)

Uj Atlantisz Társulási Megállapodás módosítása.

Előadó Rieger Tibor polgármester
b. ) As szonykórus E gye süle t p énzugyi támo gatása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
)Védőn ői áIIás meghirdetése.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
d.) Lóval az egészségértEgyesület kérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
e. ) Táj éko ztatő a SZennyV ízcsatomázásról.
Előadó: Véghelyi Gábor Besá Kft

c.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
A.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásárőI.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesaést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkül - Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

I.NAPIREND: Úrkút Község

Önkormány zat 2009 . évi költségvetésének

módosítása.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, mely a jegyzőkönyv
mellékletét is képezi.)

Kérdés^hozzászőIás:
Vassné Balázs Györgyi: Miért kell az iskolánáI és az óvodánál is normatívát
visszafizetni?
Rostási Mária jegyző: AziskolánáI azért, mert 5 szülő nem iratta be gyermekét
az iskolába, ezektovábbra is óvodások, az óvodában pedig azért, mert egy
a településről.
nagycsa\ád is - 3 óvodás gyermekével együtt elköltözött

Pichler Józsefné: Erre a normatívára a visszaftzetés a gazdasági tartalékból fog
történni. Ez más intézményeknélúgy történik, hogy a működési költségekből
kell kigazdálkodni.
Vassné Balázs Györgvi: Egyetért Pichler Józsefnével,
alkalommal ez így történjen.

és javasolja

következő

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz alábbi rende

l

ete

t ho zta:

10/2009. (VIII.l2.)

Ökkt rendelet

Úrkút Kozség Önkormányzata 2009. évi
költségvetésének módosítása.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

2. napirend: Intézményeitérítésidíjak módosítása

- rendelet-tewezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:
Rostási Mária jegvző: A rendelet módosítása azértvált szükségessé, mert július
I. napjátőI az áfa20 Yo-rőI25 oÁ-ra emelkedett.

A Képviselőtestület egyhangúlag az alábbi rende

ete

1

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkiil _

t hozta:

11/2009. (VIII.l2.)

ÖkKt rendelet

Az

étkezésitérítésidíjakról szőIő I12009. (I.zt.)
rendelet módosítása.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
3.napirend: Az ebtartásra vonatkoző szabályokról szóló I2l2005. (X.18.)
Öt<t<t

rendelet módosítása

-

rendelet-tervezet.

Előadó: Rostási Mátria jegyző

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászőIás:
Rostási Mária jegyző: A rendeletbőIhatáIyon kívül kellett helyezni az ebek
oltására vonatkozó rendelkezéseket, mivel ez ahatáskör a hatósági állatorvoshoz
keriilt.

A Képviselőtestület egyhangulag- 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az aléhbi rende

1

ete

t ho zta:

1212009. (VIII.I'2.)

Az

ÖkKt rendelet

ebtartásra vonatkoző szabályokról szőIő
I2l2005. (X. 1 8) rendelet módosítása.

(A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
4. n a p i re n d :

A

z áIlatok

tartásár őI

-

rende

1

e

t-terv ezet.

Előadó: Rostási Mária jegyző

(Az írásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIáy.

Pichler Józsefné: Miért kell i| áIlattartási rendelet, mikor pár éwel ezelőttlett
elfogadva egy ilyen rendelet.
Rostási Mária jegyző: A Képviselőtestület az e\mult évben fogadta a
településrendezési tervet, amely a korábbial<Ltoz képes korlátozza az áIlattartást,
vagyis a kertvárosias lakóterületen, és a település központ vegyes területen,
amely a község nagy részétteszi ki, csak saját céIra lehet haszonállatottartani.
Az e|őterjesztett rendelet j avaslat, a Testület a saját céIra tarthatő állatok körét,
ill etve a tartl7atő á1 atok szálmát c s ökkentheti, ill etve növelheti.
1

Rieger Tibor polgármester: A rendeletben foglaltakkal ő egyetért, annál is
inkább, mert taláIkozik a r endezés i tervb en fo g1 altakkal .

A Képviselőtestület egyhangiilag az aIábbi rende

1

ete

8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélktil

t bo zta:

L3/2009. (VIII.l2.)

Az

OkKt rendelet

áIlattartás szab á|yairól.

(A rendelet sző szerinti szcivege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)
5. napirend: Hauser Lajos Általános Iskola Szewezeti és Miiködési
S zab áIy zatának és Hé"zir endj ének mó do s ítás a.

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

Kérdés.hozzászőIás:

-

Vassné Balázs Györgyi: Az SzMSz 26. o\dalán tankönyvellátás rendjénél
véleményeszerint a szülőnek is joga van véleménytnyilvénítani.
Nem tartjahelyesnek, hogy a tanulót szőban is ki lehet kérni az iskolából.
Javasolja, hogy írásban lehessen csak.
A 10 őra igazolatlan mulasztás nagyon sok.
Tróberné Klein Beáta: Azigazolatlanmulasáást - amely 10 óra - jogszabáIy
írja eIő. Azértjavasolja azSzMSz-ben a szóbeli kikéréslehetőségét, mert
előfordul, hogy csak aznap és egy féI őrára, vagy az utolsó őrélrőI kéri ki a sziJlő
a tanulót.

A Képviselőtestület egyhangtilag_ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az alábbi

hatétr ozatot

hozta:
3712009.

(VilI.l1.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a fenntart

ásában működő Hauser
Lajos Altalános Iskola Szewezeti és Működési

SzabáIyzatának,valamintHázirendjénekmódosítását
- egységes szerkezetbe foglalva _ jóváhagyja.
zeti é s Műkö dé s i S zab áIy zat, v alamint a
Házir end a j e gy zőkönyv mel léklet ét képezi.)

(A

Sz

erv e

Felelős : polgármester, iskol a ígazgatőja
Határidő: folyamatos

6.napirendi pont:Tájékoilatő

a

helyi sportkör működésérőlkülönös

tekintettel

az önkorm ány zati támo gatás felhaszn áIásár a.

Előadó: Tenk Csaba sportkör elnöke

(rásos előterjesáést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzásző|ás:
Józsa Balázs SK részéről: Szeretné felhívni a Testület figyelmét, hogy a csapat a
3. helyen végzett, azíft csapat akózépmezónyben, akézilabdás lányok is
nagyon j ó1 szerepeltek. Kiemeli, hogy szeptemb ertől' a szakosztáIy ok száma a
sztepp-aerobicosokkal bővül. Szeretnék,ha az önkormányzat a 201O-es évben is
2 milliő forinttal tátmogatná az SK-t.

Farkas István: Kérdéskéntteszi fel, hogy az önkormányzat eddig azidőpontig
milyen összeget utalt a támogatásból' mire lett az elköltve, és egyáItalán
pontosan mennyi a bevétel és a kiadás jelen pillanatban.
Rostási Mária jegvző: A támogatás szerződés szerint lesz utalva az eddigi
gyakorlatnak megfelelően negyedévente, és általában anegyedév első
munkanapján. Eddig azidőpontig tehát 3 negyedévi támogatásmár utalásra
került. Többször felhívta az SK figyelmét arra,hogy apénnjgyi elszámolást a
Testület felé úgy kell beterjeszteni, hogy abból kiderüljön mennyi volt az eredeti
előirányzat' és mennyi abeszámolási időszakig a teljesítés.Igy értékelhetetlen,
mert nem tudni az évitervezettbevételből mennyi folyt be, és mennyi a
tényleges kiadás.
Farkas István: Az eIőterjesáés címébenis benne van, hogy különös
az önkorm ény zati támo gatás felhaszn áIásár a.

tekintettel

JőzsaBaléus: Elnézéstkér, és igéri, a következő alkalommal már így fog
készülni az előterjesztés.

A Képviselőtestület egyhangtúag- 8 igen szavazattal, - ellenszayazat nélkiilaz IJrkűt SK előterj e sáésételfogadta.
7.

napirendi pont: Tájékoilató

a Teke Klub működéséről, különös
önkormány zatí támo gatás felhasznál'ás ár a.

tekintettel az

Előadó: Haas Péter Teke klub Elnöke
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőlás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkÍil-a
Teke Klub előterj esztésételfog adta.
8.

napirendi pont: Vegyes ügyek.

a.)

Új Atlantisz Társulási Megállapodás módosítása.
Előadó Rieger Tibor polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás

:

N em hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag az aLábbi határ ozatot hoúa:
38/2009.

1.

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkül-

(VIII.ll.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormányzatanak,
Képvi s el ő -te stülete elfo gadj a az U j AtIarftísz
Többcélú KistérségiTársulás Tarsulási
Megállapodás _ a Tarsulási Tanács I8l2009.
(v.21.) TT. számú határozatávalelfogadott számu
módosítását az előterjesáés
mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1.

2.

Úrkút Község

Önkormrínyzatának

Képviselő-testülete felhatalmazza Rieger
Tibor polgármestert, hogy a, Uj Atlantisz

Többcélú KistérségiTiírsulás többször

mó do sított Tarsul ási Me gállapo dását aláírj a.

3.

b

.

Úrkút Község

Önkormányzaténak
Képviselő-testülete utasítj a a polgármestert,
hogy a határozatot azUj Atlantisz Többcélú
KistérségiTarsulás Elnökének küldje meg.
F'elelős: Polgiírmester
Határidő: azonnal

) As szonykóru s E gye sül e t p énzigy i tátrno gatása.

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

Kérdés,hozzászőIás:
Pichler Józsefné: Ezaz összeg is tervezésre került a2009. évi költségvetésbe, a
kifizetésétjavasolja.

A Képviselőtesti'ilet egyhangulag- 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz alábbi

hatátr

ozatot hozta:

39/2009. (VIII.LL.)

A Képvi s előte

okKt

határozat

stüle t az tJ rkuti. As szonykórus E gye sül et r észére

120.000.- Ft támogatást biztosít az onkormányzat2009. évi
koltségvetésébena Máshová nem sorolható szervek
tevékenysége, Atadott pénzes zköz terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Védőnői állás meghirdetése.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés.hozzászőIás:
Pichler Józsefné. Eztudott dolog volt már a költségvetés elfogadásakor, a
védőnői állás meghirdetését a javaslat szerint támogatja.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag -

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkÍil-

az alábbi határ ozatot hozta:

40/2009.

(V[I.LL.) ÖkKt határozat

Úrkút Község ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete megtargyalta és elfogadta a Pólyózati
kiírás védőnői munkakörre tárgyűelőterjesztést és az alábbípáIyazat kiírásaról döntött.
Pá'|yázati kiírás
védőnői munkakörre

1. A

2.

3.
4.

pályázatot meghirdető szerv:

Úrkút Község Önkormányzata
8409 Úrkút, Rákóczi u.45. Tel.: 88/230-003.
A meghirdetett munkahely. beosztás:
Védőnői Szolgálat
8409 Úrkút, Riíkóczi u. 45.
védőnői munkakör
Képesítésiés eeyéb feltételek:
1 egészségügyi főiskola, szakírényí(védőnői)végzettség
1 maglar állampolgárság, biintetlen előélet
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
1 Bérezésa közalkalmazottak jogál|ásárőI szőIő 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Védőnő részéreönkormányzati bérlakás biztosított

5. A

yályéaatnak az alábbiakatkell tartalmania:

;
--

6. A

részletes szakmai önéletrajzot
3'z iskolai v égzettséget igazo\ő okmanyok másolatát
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

nyilatkozatotarról, hogy az elbitáIásbanrészfutevők megismerhetik a jelölt
pályazati anyagát, valamint arról, hogy a jelölt zártilésenkéri a páIyénata
meglárgyalását

pályázat ben}'újtásának határideje és helve:

2009. október 15.

Úrkút Község Polgármestere
7

.

bízonyítványt,

-

8409 Úrkút, Rákóczi

u.45.

A pálvazat elbiráIásának határídeje:
2009. november 15.

8. Az

állás betöltésének időpontja:
2010.janurár 1.
Apályázati kiírást azE'gészségügyi Közlönyben és a KSZK honlapjan kell közzétenni.
A Képviselőtestület utasítja a polgrírmestert' hogy apáIyázat meghirdetésére a sztikséges
intézkedésttegye meg és apélyézatokatdöntésre terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő : meghirdetésre: azonnal
döntésre:2009. november 1 5.
Felelős : polgrírmester

d.)

Lóval az egészségértE'gyesület kérelme.

Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés"hozzászőIás:

Pichler Józsefné: A Batrin Balázsnakvan már képesítésea lovagoltatáshoz?
Farkas István: Természetesen. Ezenkívül bejegyzett egyesület' és nagyon jól
működik, ezértki kell terjesáeni, hogy többféle szolgáItatást is végeáessen.
Ehhez terület kell.
Vassné Balázs Györgyi: Az egyesület honlapján az szerepel, hogy 9 ha''saját"
területe van. Miért kell akkor a sportpáIya?
Farkas István: A 9 hanagyobb részétbérli az egyesület' nem a sqát tulajdona.
Nem a sportpályát, csak annak egy részétkérnéaZ egyesüIet. Aú. arészétahol a
bányásznap is szokott lenni, de annak is a hátsó részénSzeretné alovardát
felépíteni.A többi részénlovagoltatás történne.

Vassné Balázs Györgyi: Az egyesületnek mindent meg kelltennie annak
érdekében,hogy az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán történő
lovagoltatásnál az esetleges baleset ne a tulajdonost terhelje.
Rostási Mária jegyző: Amennyiben a Képviselőtestület a ,,gyakorIő páIyát"
bérbe adja az egyesületnek, úgy mindenképp egy részletes, mindenre kiterjedő
Megállapodást kell kötni, amitöbbek közott a felelősségváIlalástis szabáIyozza.
Farkas István: Egyetért a jegyző javaslatával és kibővítené még azzal, hogy
amennyiben a lovarda megépül, és aztkövetően az önkormányzatnak a területre
szüksége lesz, úgy az építménytle kell bontani.

Pichler Józsefné: A Megállapodás tewezetét a következő testületi ülésre be
kellene hozni, addig is javasolj a aHatározati javaslat elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8 igen szavazattal, - ellenszavazat

nélkül-

az alábbi határ ozatot hozta:

4112009. (VIII.LL.)

ÖkKt határozat

kormá nyzata a tu lajdo n át képező
labdarúgópálya alatti füves terÜletet ( gyakorlópálya ) a
Lóval azEgészségértEgyesület használatába adja az
Ú

rkút Község

Ö

n

alábbi megkötésekkel
- a terÜleten lovak tartása nem lehetséges, azok csak a
használat idején tartózkodhatnak a területen
_ építettépítménynem létesíthetó (csak mobil),
- amennyiben az Önkormányzatnak rendezvény céljára
szÜksége Van a területre akkor azt a kért időre az eredeti
állapotnak megfelelően ( tisztán, trágyamentesen ) átadja,
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jogszabályok betartásáról gondoskod k,
-a terÜleten történt balesetért, Vagy más káreseményértaz
egyesület felel.
A terÜletet a Lóval azEgészségértEgyesület az engedély
visszavo n ásái g térítésmentesenh asznál h atja.
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FeIelős: polgármester
Határidő: 2009' szeptembelt 8,

e.
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a szennyv ízcsatomáaásról.

Előadó: Rieger Tibor polgármester, Véghelyi Gábor Beszt

Kft

(Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:

Véghelyi Gábor Beszt Kft. A jegyző által elkészítetttájékoztatőhozhozzáfuzi,
hogy aberuházás teljes nettó költsége 632 milli forint. ApáIyázatnem
támogatja az üres telkeket. A belterületen 7 házi á./remelőlesz.
A 2. fordulős páIyazat beadása csúszik azon oknál fogva, hogy a részletes
megvalósíthatőságitanulmány (RMT) elkészítésenagyon bonyolult, hosszú időt
Yesz' vett igénybe.

A beadáshoz szükséges, hogy

a településen is létre legyen

hozva aviziközmú társulat, a hiteligérvénybeszerzése miatt. A társulatot kb egy
hónapon belülmeg kell a\akítani, meg határozni az érdekeltségi egységet, és az
érdekeItségi egységre jutó érdekeItségihozzájénllást.Előzetes számításai szerint
egy érdekeltségiegységnek I43 elFthozzájarulást kellene ftzetnie, azonban
ebben az összegpen még nincs benn a társulat működtetési költsége' így nyilván
ennéltöbb lesz ahozzájárulás. Egy ingatlan teljes bekerülési költsége 903 eFt.
Farkas István: A szennyvízbervházás megfelel apáIyézati kiírásnak. Mert
korábban szó volt arról is, hogy esetleg nem' mert csak teljesen új építést
támogatnak, és tudott dolog, hogy Úrkúton 60 oÁ-ban mar van
szennyv ízc satorna, igaz ho gy nagyon régi.

Véghelyi Gábor Beszt Kft: Igen' nagy vita volt ez körül, azonban elfogadják azt,
hogy ez új beruházás. Megindokolták azzal, hogy régi, elavult a csőháIőzat,
roSSZ, stb. 90 oÁ,hogy átfogmenni.
Farkas István: 10 oÁ,ba nem megy át.

Mi lesz akkor.

Véghelvi Gábor, Át rog menni. Két héten belül el fog dőlni azis, hogy az RMTt elfogadj ák-e?

Rostási Mária jegyző: ApáIyázati kiírásban aZ szetepel, hogy maximum 85 %ban támogathatő aberuházás.Eznem aztjelenti, hogy ennyivel is fogja
támogatni. Mi van ald<or, ha nem 85 %o-ban hanem csak 80 %o-banlesz
támogatott a beruhánás. Ebben az esetben a I43 e/Ft-os érdekeltségi
hozzájárulás - miveI az a magasabb összegű támogatottság után lett kiszámítva máris kevés a saját erőhöz.

Véghelyi Gábor: Ennél a bervhézásnál a támogatási arány 85 Yo\esz.
Gömbös József: A jegyzővel ért ő is egyet, mert nem biztos, hogy atétmogatás
ennyi \esz. Javasolja a kevesebb támogatási aránnyal meghatározni az
érdekeltségihozzájárulást, vagyis 190 e/Ft-ban, és ebben az osszegben már a
megalakítandó Társulat működési költsége is benne van. Javasolja az
érdekelts é gi e gys é g me ghatár ozását úgy, ho gy az Ie gy en e gy akás e gys é g' egy
építésitelek, egy váLLalkozás. A megalakult Társulatnak kell majd döntenie
abban' hogy milyen formában _ LTP, egyéb hitel -, mennyi idő alatt- 5 vagy 8
év _ alatttörleszti-e.
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Pichler Józsefné: A z előterjesztésben szerepel, hogy a társulat megalakí tását
megelőzően létre kellhozni a szervezőbizottságot is. Ki lehet ennek tagsa.
Gömbös József: Bárki, de véleményeszerint olyan állampolgárt kelljavasolni,
aki meggy őző er őv el rendelke zik, és tud hatni az ingatlarÍulaj donosokra.

Véghelvi Gábor: Mindeztroham tempóba kell elvégezni, mert egy hónap
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rendelkezésre, hogy a társulat létrejöjjön.

Rostási Mária jegyző: Ez az idő nagyon rövid, a falu eddig a társulatról
s emmi fel e táj ékozLatást nem kap ott.

Véghelyei Gábor:

E

zért jav asolj a, minél előbbi összehívását.

Rieger Tibor polgármester: Véleményeszerint legkorábban augusztus 31.-ére
lehet a falugyülést összehívni.

Véghelyi gábor:

A

falugyűlésre ők a meghívőkat, értesítőket elkészítik.

A Képviselőtesület az előterjesáést egyhangúlag e

llenszav azat néIlcul -

el

8 igen szavazattal,'

fogadta.

Több térgy nem volt, a polgármester aziJ,\ést 19.30 órakor berekesáette.
kmft.
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