J E GY Z Ő K Ö N Y V
Felcsút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének üléséről
Az ülés helye:
Az ülés időpontja:

a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75.
2014. április 30. 15.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
• Mészáros Lőrinc polgármester
• Mészáros László alpolgármester
• Mészáros János képviselő
• Makai Kinga képviselő
• Simon Ákos képviselő
• Flier Éva képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal)
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Demjén József képviselő

Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2.) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3.) 2013. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4.) Forgalomkorlátozás elrendelése a Stadiont érintő sportlétesítmények megrendezése
kapcsán
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5.) Tájékoztatás térfigyelő kamera kiépítésére benyújtott pályázatról
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
6.) Felcsút külterületi 0244/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérlete,
használatba adása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 6
fővel a képviselő-testület határozatképes.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat?

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadta el.
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:
1.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2.) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3.) 2013. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4.) Forgalomkorlátozás elrendelése a Stadiont érintő sportlétesítmények megrendezése
kapcsán
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5.) Tájékoztatás térfigyelő kamera kiépítésére benyújtott pályázatról
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
6.) Felcsút külterületi 0244/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérlete,
használatba adása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

1.
Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének1/2014. (II. 5.) sz.
határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről. A határozat elfogadása
megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) sz. határozata
a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóról. A határozat
elfogadása megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.05.) számú határozata
Felcsút Községi Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet
követő három évre várható összegeiről. A határozat elfogadása megtörtént.

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.05.) számú határozata a
Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról. A
határozat megküldése megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 05.) számú határozata a
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének
jóváhagyásáról. A határozat megküldése megtörtént.

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 05.) számú határozata a
Faluház konditermének üzemeltetéséről. A határozat elfogadása megtörtént.

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (II.05.) számú határozata
A Kastély Óvoda felvételi időpontjának és nyári zárva tartásának meghatározásáról. A
határozat megküldése megtörtént.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (II.05.) számú határozata
a 2014. évi víz-és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról. A határozat
megküldése megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 17.) számú határozata a
Faluház bérleti díjának meghatározásáról. A határozat elfogadása megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (II. 17.) számú határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő épületek politikai jellegű pártrendezvények megtartása
céljából történő bérlése tilalmáról. A határozat elfogadása megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2014. (II.17.) számú határozata
településrendezési szerződés jóváhagyásáról. A határozat elfogadása megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (III. 03.) sz. határozata
a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóról. A határozat
elfogadása megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (III. 03.) sz. határozata
a Polgárőr Egyesület beszámolójáról és támogatásáról. A határozat megküldése megtörtént.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (III. 03.) számú határozata a
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülethez való csatlakozásról. A
határozat megküldése megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (III.03.) számú határozata a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról. A határozat megküldése
megtörtént.

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (III. 03.) számú határozata
az ún. „Kánya utca” közterület hivatalos elnevezéséről. A határozat elfogadása megtörtént.
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014 (III.24.) számú határozata
Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014 (III.24.) sz. határozata
A PLANNER-T Kft-vel kötött tervezési szerződés módosításáról. A határozat megküldése
megtörtént, a szerződés aláírásra került.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (III.24.) sz. határozata
Felcsút község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról, és a
Bicskei Rendőrkapitányság támogatásáról. A határozat megküldése megtörtént. A
támogatási szerződés aláírásra került.

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (IV.30.) sz. határozata
a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről
szóló beszámolóról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű
határozatok teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Polgármester
2.
Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Elkészült az óvodában a homokozó feletti napvédő tető, melyet április 12én, kisebb ünnepség keretében adtunk át a gyerekeknek. Megkezdődött a könyvtár felújítása:
felmértük az felújítási igényt és megkezdődött az épület kiürítése. Engedélyhez nem kötött

belső felújítást tervezünk: az orvosi rendelő átköltözésével itt kap helyet a nyugdíjasklub is.
Május 1-én majálist és ennek keretében májusfa-állítást tervezünk a szokott helyen. Várunk
minden érdeklődőt!
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014. (IV.30.) sz. határozata
a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
szóló beszámolóról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a polgármesternek
szóban előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
3.
Napirendi pont:
2013. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: A Körjegyzőség 2013. február 28. napjáig működött, majd jogutódlással
létrejött a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal. A 2013. január-február havi gazdálkodás
adatait külön kell kezelnünk, melyeket részletesen az 1. számú táblázat, míg összevont
adatait a 17-22. számú mellékletek tartalmazzák. Tekintettel arra, hogy a Körjegyzőség év
közben megszűnt, az eredeti előirányzatokat a teljesítéssel megegyező összegben kellett
szerepeltetni a Magyar Államkincstár felé leadott beszámolóban.
A Közös Hivatal a Körjegyzőség jogutódjaként 2013. március 1-jével alakult. A részletes
gazdálkodási adatokat a 2. számú, míg összevontabb adatait a 23-28. számú mellékletek
tartalmazzák.
A Megállapodás 8.3.4 pontja értelmében a zárszámadás elfogadását követően a Közös
Hivatal átutalja az önkormányzatok számlájára a maradvány összegét, melyek Felcsút
esetében 1.115e Ft.

Fenti két intézmény zárszámadása beépül és egyben része Felcsút Község Önkormányzata
zárszámadási rendeletének, hasonlóan az előterjesztésben részletesen ismertetett Kastély
Óvodához, valamint a 2013. első félévében még nem jogi személyiségű társulás keretében
működtetett Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti intézményhez.
Minden intézményünk esetében elmondható a kiegyensúlyozott gazdálkodás: tartalékunk
megfelelő a zavartalan működéshez.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
6/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2013. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Mészáros Lőrinc: A korábbi években jogszabály előírta, hogy az éves ellenőrzési
jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Ezen
törvényi kötelezettség 2013. évtől már megszűnt, azonban a belső ellenőr által készített
éves ellenőrzési jelentést - mellékelten- tájékoztatásul Önök elé terjesztettem a
zárszámadási anyag részeként. Elfogadása határozati jóváhagyással történik.
A belső ellenőrzés adóügyi és költségvetés-tervezési területeket érintett ebben az évben:
a belső ellenőr által megfogalmazott javaslatok jól hasznosíthatók a napi gyakorlatban.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (IV.30.) sz. határozata
a 2013. évi belső ellenőrzési jelentésről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzés
megállapításairól szóló éves ellenőrzési jelentést megismerte, és annak megállapításait
tudomásul vette. Az ellenőri jelentés megállapításai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

4. Napirendi pont
Forgalomkorlátozás elrendelése a Stadiont érintő sportlétesítmények megrendezése
kapcsán
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: A Pancho Aréna átadásával rendszeressé válik a településen
különböző szintű sportesemények és egyéb rendezvények szervezése. Az ezzel
kapcsolatos megnövekedő közúti járműforgalom és gyalogosforgalom közbiztonsági
szempontból történő kezelése, a közúti veszélyhelyzetek megelőzése, illetőleg
csökkentése érdekében a rendőrséggel és a rendezvényszervezőkkel konzultálva
szükségesnek mutatkozik a stadion 193. hrsz-ú útról nyíló bejáratának
megközelítésének korlátozása a rendezvényre belépőjeggyel rendelkező személyek és
meghívottak számára. Így megelőzhető a járműforgalom és a személyforgalom
keveredése, valamint az esetleges rendbontást a külső kordon rendezvénytől távoli
pontjaira helyezhető át. Hasonló korlátozó intézkedést hoztam átruházott hatáskörben
a Puskás-Suzuki Kupát és a múlt hétvégi NB.I-es mérkőzést megelőzően. Ennek
gyakorlati tapasztalata a rendszer működőképességét bizonyította.
A forgalomkorlátozás és a szabad bejárás természetesen biztosított a lezárt utcarészen
állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára, így az ő szabad bejárásukat
biztosítani tudjuk lakcímkártyájuk bemutatása mellett.
A Képviselő-testület, mint a helyi közutak kezelője hatósági határozatban rendelkezhet
a korlátozás elrendeléséről.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2014. (IV.30.) sz. határozata
H A T Á R O Z A T
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású helyi
közutak kezelőjeként a közúti forgalom biztonságának biztosítása érdekében a Pancho
Arénában megrendezésre kerülő sportesemények és egyéb tömegrendezvények
időpontjában, a rendezvény napjára ideiglenes időtartamra elrendeli
–
–

a Felcsút belterületi 193. hrsz-ú közút teljes hosszának,
a Felcsút belterületi 185. hrsz-ú közút 193. hrsz-ú úthoz való csatlakozásától
számított 150 méteres szakaszának

–
l e z á r á s á t .
A döntésem azonnal végrehajtható.
A forgalomkorlátozás alól mentesülnek a lezárt útszakasszal érintett lakóingatlanok
tulajdonosai és azok közeli hozzátartozói, valamint ezen ingatlanokat bármely jogcímen
használó személyek.

A Képviselő-testület elrendeli a határozat hirdetményi úton való közlését Felcsút község Fő
u. 75. szám alatti hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben a Bicskei Járásbíróság előtt
bírósági felülvizsgálati eljárás indítható.
I N D O K O L Á S
A településen található Pancho Arénában megrendezésre kerülő sportesemények és egyéb
tömegrendezvények, valamint az ezzel kapcsolatos megnövekedő közúti járműforgalom és
gyalogosforgalom közbiztonsági szempontból történő kezelése, a közúti veszélyhelyzetek
megelőzése, illetőleg csökkentése érdekében a Felcsút, Fő u. 194. hrsz. alatti
sportlétesítmény 193. hrsz-ú útról nyíló bejáratának megközelítését a rendezvényre
belépőjeggyel rendelkező személyek és meghívottak számára történő korlátozása vált
szükségessé. A korlátozás alól mentesülnek az érintett útszakaszokkal határos ingatlanok
tulajdonosai és használói. Jelen döntéssel a Képviselő-testület megelőzni kívánja a
járműforgalom és a személyforgalom keveredését, valamint ezzel az esetleges rendbontást a
külső kordonhoz, a rendezvénytől távoli pontokra helyezi át.

A döntésem jogalapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14.§ (1) bekezdése. A
Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét ugyanezen jogszabály 46.§ (1) bekezdése
határozza meg.
A határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72.§-a figyelembe vételével került megalkotásra. A fellebbezés
kizárásáról és a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről a Ket. 100.§-a alapján rendelkezett a
Képviselő-testület. A döntés azonnali végrehajthatóságát a Ket. 101.§. (5) bekezdése
biztosítja.
A határozatom hirdetményi úton való közléséről a Ket. 80.§ (3) bekezdése rendelkezik.
Felcsút, 2014. április 30.
Mészáros Lőrinc
polgármester
5. Napirendi pont:
Tájékoztatás térfigyelő kamera kiépítésére benyújtott pályázatról
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy Felcsút Községi
Önkormányzata a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014 (IV. 1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtott be térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére.

A megpályázott keret vissza nem térítendő támogatás, amely a beruházáshoz szükséges
összeg 100 %-áig igényelhető. A megpályázott keretösszeg a legalacsonyabb vállalkozói
díjat megajánló Berta Barna egyéni vállalkozó árajánlatát figyelembe véve 7.898.000.- Ft +
Áfa. Az ajánlat és a műszaki tartalom a korábbi, hasonló tárgykörű pályázatunkon alapul,
mely az elmúlt évben forráshiány miatt elutasításra került.
A pályázat benyújtása Képviselő-testületi határozathoz nem volt kötve, ezért csak a pályázat
benyújtása megtörténtét kérem megerősíteni és tudomásul venni. A pályázat elnyerése esetén
a megítélt támogatás konkrét összegét ismerve dönthetünk a kivitelezőről és a tényleges
műszaki tartalomról.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2014 (IV.30.) számú határozata
Felcsút térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez igényelhető támogatási pályázat
benyújtásának jóváhagyásáról
Felcsút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014
(IV. 1.) BM rendelet keretében térfigyelő kamerarendszer kiépítésére felhasználható
támogatási pályázaton A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Berta Barna egyéni
vállalkozó árajánlatát figyelembe véve 7.898.000.- Ft + Áfa vállalkozói díj szerint nyújtotta
be azzal, hogy a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
6. Napirendi pont
Felcsút külterületi 0244/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérlete, használatba
adása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a szántó művelési ágú
0244/3 hrsz-ú, 8 ha 6931 m² méretű, 151,26 AK tiszta jövedelmű földterület, melyre
vonatkozóan a korábbi haszonbérlővel a szerződés – a haszonbér megfizetésének hiányában
– felbontásra került. A földterület művelése és az önkormányzat, mint tulajdonos számára
való bevételi forrásként való hasznosítása fontos érdek.
Mivel jelenleg a mező-és erdőgazdálkodási földek haszonbérbe adása kötött jogi formulák
útján történhet csak meg, ezért a helyzet gyors rendezése érdekében kettős javaslattal élek:
Elsőként – a megfelelő ajánlattételi határidők és ezek alapján a haszonbérleti szerződés
megkötésének időpontjáig – a szántó művelési ágú ingatlan művelési kötelezettségének
teljesítésére valamely helyi gazdával lekaszáltatjuk a területet.
Ezt követően, illetőleg párhuzamosan – május 31. határnapig – javasolom az
előterjesztésemhez csatolt hirdetmény nyilvánosságra hozatalát, melynek célja az esetleges
haszonbérlő(k) felkutatása, és a haszonbér összegének meghatározása. Ezt követően kerülhet
sor a jogszabályban előírt kellékekkel rendelkező szerződés megkötésére és annak
kifüggesztésére.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
25/2014. (IV.30) számú határozata
a Felcsút külterületi 0244/3. hrsz.-ú ingatlan haszonbérleti hirdetményéről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Felcsút külterületi 0244/3. hrsz-ú szántót haszonbérlet útján
kívánja hasznosítani. A haszonbérlők nyilvános megkeresésére a határozat mellékletét
képező hirdetményt az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján 2014. május 31. napjáig
közzéteszi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, jegyző
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 16.30 órakor
bezárta.
K.m.f.
Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

