
 

Szám: 6/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én 

18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

 Kungl Melinda  

 Rujzam Anikó 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselők 

Távolmaradt: 

Veisz Györgyné alpolgármester 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Csőbör Károly polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő jelen van, 

1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek keretében az alábbi napirendi pontok 

megtárgyalására lenne szükség: 
1. Szóbeli előterjesztés Szűcs Ferenc kérelmére a telkére kivetett 2013. évi kommunális adó 

elengedése tárgyában  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2. Szóbeli előterjesztés Varga Mária vállalkozó kérelmére az általa üzemeltetett Boroszlán Motel 

és Kemping építményadó elengedése tárgyában  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

3. Szóbeli előterjesztés pályázati lehetőségek megvizsgálására 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

4. Szóbeli előterjesztés a „németbányai virágkép” készítésének támogatása tárgyában  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

5. Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi 

Tagintézménye által szervezett óvodabál támogatása tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



6. Szóbeli előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és a Bakony Busz Bt-vel a 

farkasgyepűi óvodások szállítására kötött háromoldalú megállapodás módosítása tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 22/2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 7-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2011.(IV.14.) rendeletének módosításáról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

         dr. Ádám Renáta jegyző 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2012. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

         dr. Ádám Renáta jegyző 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Farkasgyepű Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

3/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

         dr. Ádám Renáta jegyző 

5.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közép és hosszútávú 

vagyongazdálkodási tervéről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés Szűcs Ferenc kérelmére a telkére kivetett 2013. évi 

kommunális adó elengedése tárgyában  

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés Varga Mária vállalkozó kérelmére az általa üzemeltetett 

Boroszlán Motel és Kemping építményadó elengedése tárgyában  

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés pályázati lehetőségek megvizsgálására 

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

9.) Szóbeli előterjesztés a „németbányai virágkép” készítésének támogatása tárgyában  

 Előadó: Csőbör Károly polgármester 

10. ) Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi  

        Tagintézménye által szervezett óvodabál támogatása tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

11.) Szóbeli előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és a Bakony 

Busz Bt-vel a farkasgyepűi óvodások szállítására kötött háromoldalú megállapodás 

módosítása tárgyában 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el. 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 23/2013. (III. 7.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasygepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

 

2.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) 

rendeletének módosításáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester. dr. Ádám Renáta jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester felkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a rendeletmódosítás 

szükségességéről. Dr. Ádám Renáta jegyző az előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett rendelet tervezetet fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 



3.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2012. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester. dr. Ádám Renáta jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

Elmondta,hogy több hiányosságot tartalmazott a korábbi rendelet és a sok módosítás helyet 

célszerűbb egy új rendeletet alkotni.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett rendelet tervezetet fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Farkasgyepű Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

3/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester. dr. Ádám Renáta jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett rendelet tervezetet fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.)Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közép és hosszútávú 

vagyongazdálkodási tervéről 

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 24/2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja Farkasgyepű Község Önkormányzat 

Közép- és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét.   

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  

Határidő: azonnal 

 

6.)Napirend: Szóbeli előterjesztés Szűcs Ferenc kérelmére a telkére kivetett 2013. évi 

kommunális adó elengedése tárgyában  

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket Szűcs Ferenc kérelméről.  

 

Jegyző elmondta, hogy az adóhatósági feladatok jegyzői hatáskörbe tartoznak, ezért a 

méltányossági kérelmet a jegyző felé kell benyújtani. Hozzátette, hogy az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdése értelmében a magánszemély kérelme 

alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy 

elengedheti az adóhatóság, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli 

hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Ellenkező esetben adóelengedésre, illetve 

mérséklésre nem kerülhet sor. A méltányossági eljáráshoz, illetve fizetési könnyítés iránti 

kérelemhez az adóhatóság által rendszeresített adatlapon nyilatkozni kell a kérelmező és a 

vele együtt élő családtagok jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeiről. Az adóhatóság az 

adatlapban közölt adatokat értékelve, összegezve, a törvényben foglalt szempontokat is szem 

előtt tartva hozza meg mérlegelési jogkörben az ügyfél kérelmére a határozatot.  

 

Képviselő-testület a fentieket tudomásul vette, határozatot nem hozott.  

 



7.)Napirend: Szóbeli előterjesztés Varga Mária vállalkozó kérelmére az általa üzemeltetett 

Boroszlán Motel és Kemping építményadó elengedése tárgyában  

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket Varga Mária kérelméről.  

 

Jegyző elmondta, hogy mivel Varga Mária vállalkozó kérelme is adó elengedésre irányul, 

ezért az is jegyzői feladat. Elmondta továbbá, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény értelmében nem magánszemély esetén – ideértve a vállalkozási tevékenységet 

folytató magánszemélyt is – kizárólag pótlék- és bírságtartozás mérsékelhető (engedhető el), s 

az is csak kivételes méltányosságból, különösen, ha annak megfizetése a gazdálkodási 

tevékenységet ellehetetleníti.  

 

Képviselő-testület a fentieket tudomásul vette, határozatot nem hozott.  

 

8.)Napirend: Szóbeli előterjesztés pályázati lehetőségek megvizsgálására 

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéről. 

Elmondta, hogy az önkormányzat februárban nem fogadhatott el mínuszos költségvetést, de 

már most látszik, hogy nem tudunk kijönni a bevételeinkből. Rengeteg utalásra váró számlánk 

van, közel 2 mFt értékben, míg a bankszámlánkon alig van 200 eFt. A hónap közepe felé 

várható, hogy el kezdenek jönni az adóbevételek, ez talán kis időre kisegít minket, de például 

olyan váratlan kiadással, mint a traktor meghibásodása, melynek javítása a hóhelyzet miatt 

nélkülözhetetlen és csaknem 1 mFt-ba kerül nem számoltunk. Ezenkívül kifizetésre vár az 

áram és a gázszámla is. Javaslom, hogy amennyiben van lehetőség úgy adjon be az 

önkormányzat vis maior támogatásra, illetve ÖNHIKI támogatásra pályázatot. Kérem, hogy a 

jegyző vizsgálja meg a pályázati lehetőségeket és terjessze azokat a következő ülésen a 

testület elé. 

Fenitek miatt az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat .../2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete amennyiben a település a 

pályázati kiírási feltételeknek megfelel, úgy benyújtja az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, illetve a vis maior 

támogatásra kiírt pályázatokat.  

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és a 

pályázati lehetőségek megvizsgálására. 

 

Felelős: dr. Ádám Renáta jegyző  

Határidő: azonnal 

 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 25/2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete amennyiben a település a 

pályázati kiírási feltételeknek megfelel, úgy benyújtja az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, illetve a vis maior 

támogatásra kiírt pályázatokat.  

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és a 

pályázati lehetőségek megvizsgálására. 

 

Felelős: dr. Ádám Renáta jegyző  

Határidő: azonnal 

 

9.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a „németbányai virágkép” készítésének támogatása 

tárgyában  

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Németbánya Község Önkormányzat 

polgármestere azzal a kéréssel kereste meg, hogy Németbánya településen húsvétra 

virágképet készítenek, mely finanszírozásához kérik a farkasgyepűi önkormányzat 

támogatását is. A támogatásért cserébe a virágképet, illetve annak egy részét majd kiállítanák 

Farkasgyepűn is. Figyelemmel önkormányzatunk jelenlegi anyagi helyzetére az alábbi 

határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat .../2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az önkormányzat 

2013.évi szűkös költségvetésére pénzügyileg nem támogatja a „németbányai 

virágkép” elkészítését.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  

Határidő: azonnal 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 



A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 26/2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az önkormányzat 

2013.évi szűkös költségvetésére pénzügyileg nem támogatja a „németbányai 

virágkép” elkészítését.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  

Határidő: azonnal 

 

10.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német 

   Nemzetiségi Tagintézménye által szervezett óvodabál támogatása tárgyában 

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német 

Nemzetiségi Tagintézményének vezetője azzal a kéréssel kereste meg, hogy az általuk 

szervezett és 2013. március 31. napján megrendezésre kerülő óvodai bált Farkasgyepű Község 

Önkormányzata is támogatni szíveskedjen.  

Figyelemmel önkormányzatunk jelenlegi anyagi helyzetére az alábbi határozati javaslatot 

terjesztem a képviselő-testület elé: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat .../2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az önkormányzat 

2013.évi szűkös költségvetésére pénzügyileg nem támogatja a Bakony-völgye Óvoda 

Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye által szervezett óvodabál 

megszervezését, lebonyolítását. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  

Határidő: azonnal 

Rujzam Anikó önkormányzati képviselő javasolta, hogy forduljon a nemzetiségi 

önkormányzathoz kérelmével a tagintézmény vezető. Elmondta, hogy majd felveszi ez 

ügyben a kapcsolatot Hegedűsné Patyi Edinával.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 



A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 27/2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az önkormányzat 

2013.évi szűkös költségvetésére pénzügyileg nem támogatja a Bakony-völgye Óvoda 

Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye által szervezett óvodabál 

megszervezését, lebonyolítását. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  

Határidő: azonnal 

 

11.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és a 

Bakony Busz Bt-vel a farkasgyepűi óvodások szállítására kötött háromoldalú megállapodás 

módosítása tárgyában 

 

  Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

kötött szerződést az árak változása miatt a Központ módosítani kívánja. A módosítást a 3. fél 

is elfogadta. A módosító szerződés jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

Fentiek miatt az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat .../2013. (III.7.) számú Kt.határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt módosító 

megállapodás szerint jóváhagyja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

és a Bakony Busz Bt-vel a farkasgyepűi óvodások szállítására kötött 

háromoldalú megállapodást.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás 

képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Csőbör Károly            

       polgármester 

Határidő: azonnal 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 28/2013. (III.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt módosító 

megállapodás szerint jóváhagyja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és a 

Bakony Busz Bt-vel a farkasgyepűi óvodások szállítására kötött háromoldalú 

megállapodást.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás 

képviselő-testület nevében történő aláírására. 

 

Felelős: Csőbör Károly            

        polgármester 

Határidő: azonnal 

Napirend után: 

Rujzam Anikó önkormányzati képviselő kérte, hogy a közös hivatal és a járási hivatal 

ügyfélfogadásáról, valamint az új autóbusz menetrendről küldjön ki egy tájékoztatót az 

önkormányzat.  

Kungl Melinda önkormányzati képviselő bejelentette, hogy 2013. április 1. napjától újra 

visszatér dolgozni és ezért GYES-re megy, ami mellett újra kaphatja a tiszteletdíját, melyet a 

korábban jogtalanul felvett tiszteletdíj visszafizetésére kíván fordítani, ezért kéri a jegyző 

közreműködését ennek pénzügytechnikai lebonyolításában.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 19.50 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 


