
J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének nyílt, soros 

üléséről 

 

 

Az ülés helye:   a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. 

Az ülés időpontja:  2015. október 28.     16.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

 Mészáros Lőrinc polgármester 

 Mészáros László alpolgármester 

 Mészáros János képviselő 

 Flier Jánosné képviselő 

 Spindler József képviselő 

 Szabó Péter képviselő 

 Flier Éva képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

     Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott       

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

3.) A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról  

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról      

szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

5.) Felcsút Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

7.) „A felcsúti óvoda története – az első hatvan év” című könyv kiadásának támogatása 

Előtejerjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket.  Megállapítom, hogy 7 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: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott       

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

2.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

3.) A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról  

            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról      

szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

5.) Felcsút Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

6.) Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

7.) „A felcsúti óvoda története – az első hatvan év” című könyv kiadásának támogatása 

Előtejerjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott határozatokról, az 

átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Tájékozatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a korábban elfogadott határozataink 

végrehajtásra kerültek, illetve végrehajtásuk folyamatban van, a mellékelt lista szerint. Kérdés, 

hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7  fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2015. (X.28.) sz. határozata 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott határozatokról, 

az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 



 

        Határidő: Azonnal 

        Felelős: Polgármester 

 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Elkezdődött a járdaépítés. A vállalkozó először a Kastély Óvoda előtt készítette el a 

járdát, most pedig a Fő után folytatja munkákat. Szakaszosan végzi a kivitelezést. Ez egyeztetve van a 

Jegyző úrral és a műszaki vezetővel. Jól haladunk, de az időjárásra is szükség van, hogy év végéig 

elkészüljön ami tervben van. Nagy örömünkre Flier Éva  igazgatónő kitalálta és meg is valósult a 

Faluház előtt a kopjafák felállítása az elhunyt tábornokok tiszteletére. Nagyon szép ünnepség volt, 

gratulálok Flier Éva igazgatónőnek. Éva köszönjük szépen a munkádat. Ez dísze lesz a falunak. 

 

Flier Éva: Ha a füvesítés és a parkosítás megtörténik, jó lenne egy-két padot is kihelyezni. Ha 

javasolhatnám még a kerítés lebontását, mert nagyon csúnya a vasszerkezet. 

 

Mészáros Lőrinc: Vagy egy új kerítést kell építeni, mert a gyerekek miatt muszáj a kerítés, nehogy 

kimenjenek az útra. Negatív dolog is történt a két ülés között. Ellopták a Pozsonyi utcai temetőnél lévő 

kamerát oszloppal és napelemmel együtt. Majdnem 400eFt a kár. 

 

dr. Sisa András: A rendőrök elvitték a felvételt és tanulmányozzák. 

 

Mészáros Lőrinc: Az a kérdés, hogy a kamera tudta-e rögzíteni az elkövetőt. A rendőrség nagy 

erőkkel nyomoz a tettes illetve tettesek ellen. A szüreti bál is nagyon jól sikerült. Röviden ennyi történt 

a két ülés között. 

 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2015. (X.28..) 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 

A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról  



            Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

dr. Sisa András: Ez a napirendi pont, csak technikai döntést igényel. Tulajdonképpen nem 

változtatunk semmit az eddig alkalmazott térítési díjak vonatkozásában. Megváltozott a jogalapja a 

rendeletnek és emiatt kell új rendeletet alkotnunk. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról      

szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András:  Ez a folyékony szippantott háztartási szennyvíz elszállításáról szóló rendelt. Amelyre 

közszolgáltatót kellett megbíznunk, ami megtörtént már korábban. A Kormányhivatal az egész 

megyében az összes rendeletet ellenőrzés alá vonta. Kialakított egy planketta rendeletet, amelyet 

alkalmazni kell az összes településen. Kialakítottuk a saját rendeltünket is. Gyakorlatilag így a 

közszolgáltató és a közszolgáltatást is teljes körben leszabályozzuk. Itt ennek annyiból lesz jelentősége, 

aki nem kötött rá a csatornára a Járási Hivatal vizsgálhatja egyrészt a közszolgáltató felé a 

szolgáltatás igénybevételét, másrészt pedig a lakosságot a talajterhelési díj megfizetésén keresztül, 

illetve a Fejérvíz Zrt.-én keresztül. Kimutatható, hogy valaki szippantásra jogosult, de nem ez a 

szolgáltató viszi el, akkor is büntethetőm, vagy aki nem köt rá  a rendelkezésre álló csatornára akkor 

is büntethető. 

 

Mészáros Lőrinc:  Ezzel nem értek egyet, mert most a Fejérvíz Zrt. felszólítja azokat az 

ingatlantulajdonosokat is akik nem kötöttek rá a hálózatra, de azokat is ahol lakatlan az ingatlan. 

 

dr. Sisa András: Az kivétel szabály. 

 

Mészáros Lőrinc:  Nem hiszem, mert ugyanúgy felszólítja. 

 

dr. Sisa András: Valószínű nem látja a szolgáltató. Igazolást kell kiadni róla. 

 

Mészáros Lőrinc:  Igen, de nem a közműszolgáltató győződik meg róla, hogy van-e bejelentett 

lakcíme. 

 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 



 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

19./2015. (X.29.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Napirendi pont 

Felcsút Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

dr. Sisa András: 2015. november 1-től új közbeszerzési törvény lép hatályba. Ennek megfelelően a 

helyi szabályzatunkat is aktualizálni kell. A szakértővel akivel szoktunk együtt dolgozni egyeztettünk, 

hogyan lehet egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Elkészítettük ezt a minta szabályzatot, ezt kellene 

elfogadnunk. Jelenleg nincs közbeszerzésünk, de bármikor lehet. 

Mészáros Lőrinc: Annyi változik a törvényben, hogy lejjebb megy az összeghatár amitől ki kell írni a 

közbeszerzést, és 4-5 ajánlattevőt kell hívni. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2015 (X.28.) számú határozata 

az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút Községi Önkormányzat közbeszerzési 

szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és alkalmazását 2015. 

november 1. napjával elrendeli. 

Hatályát veszti a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, 

Tabajd, Vértesacsa községek 2013. március 1. napjával hatályba lépett közbeszerzési szabályzata. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. november 1. 



 

 

6. Napirendi pont 

 

Javaslat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás további 

működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Átadom a szót Jegyző úrnak. 

dr. Sisa András: Korábban döntöttünk arról, hogy megszüntetjük a Társulást. Azonban a végrehajtási 

rendeletek nem kerültek megalkotásra, igazából nem tudunk mit tenni, csakhogy hosszabbítsunk még 

fél évet a működéssel. Addig várunk míg letisztul a folyamat és jelenleg úgy néz ki, hogy amit 

terveztünk, hogy egy Bt. látná el a feladatot az nem annyira járható és sokkal kevesebb állami 

támogatásra jogosult. Viszont, ha egy Alapítvány tart fent intézményt, akkor ugyanez a külső megbízás 

és gyakorlatilag a mi felelősségünk csökkentése és nem közalkalmazottak foglalkoztatásával egy 

olcsóbb szolgáltatást tudunk biztosítani. 

Mészáros Lőrinc: Ennyi idő alatt meg lehet oldani? 

dr. Sisa András: Úgy néz ki, hogy igen. Az Alapítvány még létrehozható ebben az évben és igazából, 

ha jól működünk végrehajtási rendeletekre várunk. 

Mészáros Lőrinc: Azért kell meghosszabbítani, mert mi azt terveztük, hogy a Bt. elvégzi a 

szolgáltatást, de nem tudja, mert alacsony a támogatása a normatíva. Tönkremennének nem lehetne 

üzemeltetni. Ezért várjuk meg, hogy Alapítványt hozzanak létre ott más a támogatási rendszer és 

tudják működtetni a Szociális Családsegítő Szolgálatot. 

dr. Sisa András: Az a gond, hogy október 31-ig meg kell hoznunk a dönt, hogy milyen formában látjuk 

el a feladatot. 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2015 (X.28.) számú határozata 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megszüntetéséről 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint határoz: 

A Képviselő-testült visszavonja a 74/2015. (VI.22.) számú, az Esély Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megszüntetéséről szóló határozatát.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2015 (X.28.) számú határozata 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás  

Társulási Megállapodás módosításáról 

 



Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Esély Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosítására” vonatkozó előterjesztést, 

mely alapján az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

Társulási Megállapodását az I. pontban részletezett tartalommal módosítja, amely a IV. számú 

módosítás:  

 

I. 

 

A Megállapodás XI/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 

„A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi egyes közös feladatellátásokhoz 

az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen Megállapodás VIII. Fejezetében foglalt 

azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 2 hónappal 

korábban kell meghozni, s a Társult Képviselő-testületek részére megküldeni.” 

 

II. 
 

1. A képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes 

szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 

megküldésével értesítse a Társulás Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2015 (X.28.) számú határozata 

a családsegítés, gyermekjólét, házi segítségnyújtás, valamit gyermekétkeztetés  

feladatellátásáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a családsegítés, gyermekjóléti 

szolgálat, házi segítségnyújtás, valamit szociális étkeztetés feladatellátását 2016. január 1. napjától 

továbbiakban is az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 

tagjaként, a Társulás által fenntartott intézmény útján kívánja ellátni.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2015 (X.28.) számú határozata 

Csabdi Község az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társuláshoz 

feladatellátási szerződés megkötésével történő csatlakozásáról  

 



Felcsút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Csabdi Község 

Önkormányzata feladatellátási szerződés megkötésével csatlakozzon az Esély Szociális, Családsegítő 

és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társuláshoz.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirendi pont 

 

„A felcsúti óvoda története – az első hatvan év” című könyv kiadásának támogatása 

Előtejerjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

dr. Sisa András: Óvoda vezető asszony megszerkesztett egy 60 éves időszakot felölelő kiadványt.  

Polgármester úr támogatásával mind anyagi, mind erkölcsi támogatással. Mindazonáltal itt arról 

döntenénk, hogy a könyvet milyen formában, az önkormányzat mint kiadó közbeiktatása valósulhasson 

meg, úgy, hogy a támogatási szerződés Mészáros Lőrinc magánszemély adományozásával biztosítja 

ennek a könyvnek az előállítási költségeit és az értékesítésből származó bevétel pedig az óvodára 

fordítandó, így tulajdonképpen az óvoda működése is támogatható lesz. 

 

Mészáros Lőrinc: Elkészült egy könyv és még nem volt kitalálva a jogi formája. Kell felelős kiadó. A 

forgalmazásról is jogi problémák merültek fel és így szükségessé vált, hogy az önkormányzat magára 

vállalja. Így az önkormányzat felé célzottan adnám ezt a támogatást, amit a könyv kiadására 

fordítanánk és a bevélt  pedig az óvoda megkapná. Ez lenne a folyamat leegyszerűsítve. A Jegyző úr 

körbejárta a jogszabályi feltételeket a könyv kiadásához. A könyvnek ára lesz  és a bevételt az  

önkormányzatnak kell koordinálni. Tehát én befizetem az önkormányzatnak a támogatást és az 

önkormányzat elkészíti a támogatást. 

 

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2015 (X.28.) számú határozata 

„A felcsúti óvoda története – az első hatvan év” című könyv kiadásának támogatása 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A felcsúti óvoda története – az első hatvan év” 

című könyv kiadásának támogatása ügyében az alábbiakról határoz: 

1., A könyv felelős kiadójaként jóváhagyja annak kettőezer példányban történő kiadását, 

példányonként háromezer forint ajánlott fogyasztói áron.  

2., A könyv értékesítésből származó bevételből a Képviselő-testület a közösségi kulturális értékeknek 

az általa fenntartott Kastély Óvodán belüli gondozását támogatja, működési célra átadott 

költségvetési támogatásként. 



3., Jóváhagyja a határozat mellékletét képező 1.669.500.- Ft összegű támogatási szerződést melyből 

származó támogatási összeget a Képviselő-testület „A felcsúti óvoda története – az első hatvan év” 

című könyv beszerzésére fordít.  

4., Felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  2015. november 1. 

 

 

Mészáros Lőrinc: Van-e esetleg valakinek kérése, megbeszélnivalója? Nincs. 

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester az ülést 17.30 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 

             polgármester                       jegyző 
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