JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. szeptember 16.-i rendkívüli képviselőtestületi ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Fodor Mihály, Katona
Károly, Kiss József, Nagy Jenőné, Nagy Tiborné, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző
A polgármester köszönti a képviselőket a meghívott vendégeket a testületi ülésen.
Megállapítja, hogy az ülés határozat képes.
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Mondok Ervin képviselőre és Dr. Péter
Mihály alpolgármesterre, felkérte a testületet, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők
személyére.
A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodással elfogadta Mondok Ervin képviselőt és Dr. Péter
Mihály alpolgármestert jegyzőkönyvi hitelesítőnek.
A jegyzőkönyvi hitelesítők elfogadása után ismertette a napirendi pontokat, amelyet 12 igen
szavazattal elfogadták.
Napirendi pontok
Tárgy:

Előadó:

1.) „Bag Arany János Általános Iskola informatikai eszközök
beszerzése, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások,
valamint játszó- és fejlesztőeszközök beszerzése és telepítése
KMOP-4.6.1/B2” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatok tárgyalása

Tóth Gábor
polgármester

2.) Szociális kártya bevezetéséről szóló rendelet elfogadása

Czeczéné
dr. Szirmai Gabriella
mb. jegyző

3.) Egyebek
- 766/1 hrsz-ú telek árkalkulációja
- Közvilágítás bővítés
- Használt iskola játszótéri kellékek újbóli kihelyezése

Tóth Gábor
polgármester
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1.) Napirendi pont: „Bag Arany János Általános Iskola informatikai eszközök
beszerzése, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások, valamint játszó- és
fejlesztőeszközök beszerzése és telepítése KMOP-4.6.1/B2” tárgyú közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlatok tárgyalása.
Tóth Gábor: Felkérte Fodor Mihály urat, hogy mondja el álláspontját.
Fodor Mihály: Az a szerencse érte, hogy a Nádor Kft kapta a legjobb szakvéleményt, amely,
megegyezők az ő véleményével is. Legkedvezőbb ajánlatott a Nádor Kft adta. Ugyanazt a
vírusirtó rendszert használja, amit az iskolában tanítanak. Négy pályázó volt, van olyan aki –
Ardent Kft - rendkívül alacsony ajánlatot adott be, de nem derül ki, hogy mit akar hozni az
iskolába.
Elmondta még, hogy az Albacomp és a Nádor Kft-től is vásárolt már az iskola gépeket.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a testületet, hogy a bíráló bizottság is őket hozta ki
győztesnek, de ha ettől eltérnek, akkor azt nagyon meg kell magyarázni, hogy miért nem
fogadták el a pályázat elbírálók véleményét.
Dr. Péter Mihály: Észrevétele volt, nem érti, hogy miről beszél a doktornő! Hogy lehet ezt
eldönteni, azért mert valaki ezt ajánlotta? Miért nem az Arden aki sokkal kedvezőbb, Ebből a
szakvéleményből nem derül ki semmi, hogy lehet erre szavazni.
Fodor Mihály: A Nádor Kft az összes eszközre, amit ajánlott műszaki leírást adott, ebből el
lehet dönteni, hogy az milyen.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy az internatív táblát, vagy a munkaállomást azokat
mennyiért adja?
Fodor Mihály: A Nádor Kft olcsóbban adja az internatív táblát és a laptopokat is. A tévedés
ott van, hogy a pályázat idején vele senki semmit nem egyeztetett, amikor erről beszéltek a
jegyző azt mondta, hogy semmi gond, mert az előző a már egyeztetett pályázat kerül tovább,
tehát felesleges újra egyeztetni. Amikor egy ilyen anyagot meg kap, amibe nem vonták bele,
akkor milyen fajta szakszerűséget, felelőssége tud erről beszámolni.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy a pályázat kiírásakor a költségvetésbe mennyi összeg volt
erre betervezve és mennyit nyertek el?
Tóth Gábor: A költségvetésbe nem volt betervezve, a pályázatba az önrész 10 % az elnyert
összeg 20 %-át pedig eszközbeszerzésre kell fordítani.
Nagy Jenőné: Továbbá megkérdezte még, hogy ezen kívül milyen eszközbeszerzések lesznek
és hogy kimerült-e ezzel a 20 %?
Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ez az utolsó eszközbeszerzés.
Nagy Jenőné: Amennyiben nem merítik ki a kötelező eszközbeszerzést, akkor mi fog
történni?
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Tóth Gábor: Nem fog elveszni, ott marad az iskola költségénél és jóváírható lesz.
Balázs Gusztáv: Nem látja összefüggésében ezt a pályázatot, amelyről szó van.
Pályázatírással foglalkozva tudja, hogy nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelni, ha
az alaptételeit nem tudják meghatározni, akik ezzel tevékenykedni fognak, akkor az nagy baj.
Nagyon szeretné, ha az iskola korszerű eszközökkel lenne felszerelve, de semmit nem tud
erről, a Településfejlesztési bizottság sem tárgyalta.
Dr. Balatoni Gyöngyi: A bíráló bizottságnak kellett eldönteni, hogy mit hoz a testület elé. A
bizottság elfogadta a pályázat bírálók javaslatát, melyet a testület elé terjesztett és ebben a
Nádor Kft. szerepel. Ebben a kérdésben dönteni kell, mivel az önkormányzat írta ki a
pályázatot, és mindegyik pályázat érvényes. Szeptember hó végére el kell számolni.
Dr. Péter Mihály: Érti, hogy el kell számolni, csak az a baj hogy semmi konkrétum nem
hangzik el, hogy miért a Nádor Kft. és miért nem az Arden Kft.?
Tóth Gábor: Megköszönte az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat és
felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 8 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
100/2009. (IX. 16. .) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az informatikai eszközök beszerzésére, üzembe helyezésére és kapcsolódó
szolgáltatásokra az alábbi pályázót fogadta el:
NÁDOR Rendszerház Kft: 1141 Budapest Öv u. 3.
Ajánlati ár (bruttó):
Jótállási idő:
Késedelmi kötbér:

16.488.025.- Ft
39 hónap
800.000.- Ft/nap

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügyi
csoport
2.) Napirendi pont: Szociális kártya bevezetéséről szóló rendelet elfogadása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: Tájékoztatta a testületet, hogy rendeletet kellett volna
módosítani, ahhoz hogy ezt el tudják fogadni, csak elég bonyolult az önkormányzat szociális
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rendelete és annak átdolgozása sokkal több időt vesz igénybe. A meglévő rendeletben nem jó
van a rendelkezési támogatás és a szociális segély nem jól van benne. Teljesen át kell
dolgozni.
A Szociális Bizottság javaslata, hogy a készpénzben kifizetett segélyeket kártyára lehet tenni
és nem lehet készpénzre váltani a bizottság, hogy a segélyek 100 %-ban kártyára kerüljenek,
de ezt nem lehet, csak a 80-90 %-ot, ezt 2010. január 01-vel lehet beindítani.
A bizottság még elfogadta a lakásfenntartási támogatást is, de erről először beszélni kell a
Tigázzal és az Émásszal.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy ez már működik-e az országban?
Czeczéné dr.Szirmai Gabriella: Monokon ilyet alkalmaznak, de csak bizonyos százalékban
lehet, 100 %-ban nem. A törvény erre nem mond semmit, ki sem zárja.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy ez az önkormányzatnak mibe kerül?
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: Velünk egy megállapodást kell kötni a cégnek és az
üzlettel is. Kincstár felé kell az elszámolást végezni.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy a segélyeket a kártyára utalják és nem lesz költsége, az
üzleteket terheli akiknél vásárolnak.
Tóth Gábor: A kártya bevezetésében lehetőséget lát.
Dr. Péter Mihály: Szeretné, ha még egy dolgot végig gondolnának, azt tudják hogy a
kisebbség hol vásárol. Látni kell, hogy csődbe vihetik azokat, ahol vásárolnak, ott mindig
felírásos alapon vásárolnak.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy ebben a kérdésben legyenek tárgyilagosak, a leghibásabb az
önkormányzat, a jegyző, a polgármesteri hivatal, hogy eltűri, hogy orgazdák legyenek. A
rendeleteket be kellene tartatni, de ha betartatják, akkor fönn áll a veszélye, hogy betörik a
lakások ablakait.
Ez egy ördögi kör, ez a kártya nem fogja kiváltani a mostani helyzetet.
Tóth Gábor: Rendszerváltozásnak kellene történni, hogy itt elinduljon egy jobb törvényi
alaphelyzet, jogszolgáltatás van és nem igazságszolgáltatás. Felkérte a testületet, hogy hozzák
meg döntésüket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: Felhívta a polgármester és a testület figyelmét, hogy
először egy határozatot kell hozni, hogy mennyi legyen az összeg, amit a kártyára utalnak és
mennyit fizessenek ki készpénzben!
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
101/2009. (IX. 16. .) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a támogatások 80 %-ban történő kártyára való utalást, a fennmaradó 20
%-ot pedig pénzben történő utalással fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügyi
csoport
Tóth Gábor: Ezután felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a szociális kártya rendelet
bevezetéséről.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal megalkotta a
11/2009. (IX.16.) számú önkormányzati rendeletét, mely a Szociális Kártya bevezetéséről
szól.
3.) Napirendi pont: Egyebek - 766/1 hrsz-ú telek árkalkulációja
Tóth Gábor: Felkérte Dénes Miklós képviselőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Dénes Miklós Tájékoztatta a testületet, hogy az iskola mögötti területről van szó. A bizottság
közművesítettségre, fekvésre és egyéb jó tulajdonságaira való tekintettel a telek árát 4.500 Ft/
m2-es összegben javasolta.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy hány négyzetméteres területről van szó.
Dénes Miklós: Majdnem 1100 m2 a terület.
Dr. Péter Mihály: Javaslata, hogy a gázcsonkot vezessék be. Továbbá megkérdezte, hogy a
csatornára való bevezetés hogy áll?
Tóth Gábor: A gázcsonkot már bevezették, csatorna még nincs, de a víz már ott van.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy le van-e ellenőrizve, hogy minden a helyén van-e pl. a
kerítések? Az önkormányzattól nem lehet elbirtokolni terültet.
Volt itt egy közvilágítási igényelték is, gyakorlatilag ott van egy kialakult állapot, ez az
állapot most már oka fogyottá vált, azért volt így kialakítva, mert ott volt egy ház. Tehát ha
most foglalkozunk a négy lámpa felszerelésével, akkor itt is foglalkozni kell vele. Egy
oszlopot feljebb lehetne vinni, ezek az oszlopok most már kiválthatóak és meg lehet a
világítást oldani.
Tóth Gábor: A testület utólagos jóváhagyásával szeretné, hogy a ház helyén, ahol gödör van
szeretné feltöltetni, melyet Rákóczi Péter 100-150 ezer forint meg tudja csinálni és a
közhasznú munkások ott segítenének ebben.
Balázs Gusztáv: Meglátszik, hogy nincs a falufejlesztéshez műszaki segítség, ezt terv szerint
kellene elkészíteni, például a kerítés sincs jó helyen.
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Az úttal kapcsolatban megkérdezte, hogy mi van akkor, ha meg vennék Németh Mihály
telkét?
Dr. Péter Mihály: Tájékoztatásul elmondta, hogy 2008-tól nem kell rajz a kerítés
készítéséhez. A kitűzésnél megtalálták a karókat, amit a földmérő kitűzött és odatették a régi
helyére.
Az úttal kapcsolatban elmondta, azért tették oda, hogy a tűzoltóautó is föl tudjon menni.
Tájékoztatásul elmondta még, hogy most készül a szabályozási terv a szőlődombra.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
102/2009. (IX. 16. .) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a Településfejlesztési Bizottság által megállapított 4.500.Ft/m2-es irányárat a 766/1 hrsz-ú telekre vonatkozóan.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, műszaki elődó,
pénzügyi csoport
Mondok Ervin: Javasolta, hogy rendezzék le a temető környéki dolgot. A Kaputa János
előtti terület az önkormányzaté, azért mert annak idején Balázs Lajos annak idején ezért egy
telket kapott az óvoda előtti résznél. Akkor ott egyenesen belehet menni.
Tóth Gábor: Felkérte a településfejlesztési bizottságot, hogy járja körbe a kérdést és
javaslatot kér ebben az ügyben.
Majd felkérte Dénes Miklóst, hogy mondja el szóbeli kiegészítését a közvilágítással
kapcsolatos előterjesztéshez.
Dénes Miklós: Árajánlatot kapott az önkormányzat az áramszolgáltatótól, 223.200 Ft-ról van
szó. Itt köszöni meg a Galga Tv jóindulatát, hogy engedélyezték a kábel oszlopra tegyenek föl
lámpatestet, de az áramszolgáltató nem járult hozzá.
Szeitz Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy először azt mondták, hogy hozzájárulnak, most
pedig azt visszavonták.
Tóth Gábor: Kérte, hogy erről írásban nyilatkozzon az áramszolgáltató, ezt le kell
dokumentálni.
Dénes Miklós: A bizottság este kint volt a Peresen és megnézték, hogy van kivilágítva a
terület. Van olyan rész, ahol a fűzfa teljesen betakarja a lámpát.
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Dr. Péter Mihály: Amennyiben közterületen van akkor ki lehet vágni a fát, ha az útban van,
rendet kell tenni. Például a Malom és a Honvéd utcában sem lehet közlekedni a kilógott
ágaktól.
Mondok Ervin: Az előterjesztésben van egy árajánlat, amelyben nem szerepel az Akácfa
utca.
Dénes Miklós: Az Akácfa utcát a bizottság nem javasolta.
Tóth Gábor: Javasolta a testületnek, hogy közösen nézzék meg a helyszíneket és későbbi
időpontban döntenek erről.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a közvilágítás szerződést vizsgálják felül. Volt már olyan
önkormányzat, hogy levált az émászról és külön órán mérnika közvilágítást.
Egyebek – Használt iskolai játszótéri kellékek újbóli kihelyezése
Tóth Gábor: Az iskola felújítása során másféléves játszótéri elemek kerültek eltávolításra
amely az EU-s szabványnak megfelel.
A képviselők több helyet is javasoltak, ahol fel lehetne állítani. Ilyen volt a Hunyadi tér, az
Állomás utcánál az Erzsébet tér, Nap utca, Vasút utca, művelődési ház előtti részen.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy lehetőleg olyan helyre kellene felállítani, ahol kamera is van.
A polgármester az utolsó javaslatot – a művelődési ház előtt területet - tette föl szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2009. (IX. 16. .) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az iskolából leszerelt játszótéri játékok a
művelődési ház előtti területen legyenek felállítva.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, műszaki előadó
Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola udvarán kutat fúrattak, mely
elkészült, mely 310.000 Ft/ÁFA-ba került.
A testülettől kér felhatalmazást az utólagos kifizetéshez.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy a kifizetésnek mi lesz a forrása?
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Tóth Gábor: Ehhez a saját költségvetésből kell megtalálni a forrást. Kérte a testület
támogatását.
A Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
104/2009. (IX. 16. .) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület utólag elfogadta az iskola udvarán kútfúrásra kifizetett összeget,
melynek összege 310.000.- Ft+ÁFA, forrását a saját költségvetésből fedezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügyi
csoport
Egyebek – Felvonó üzemeltetéséről tájékoztató
Tóth Gábor: Mivel az iskolánál van felvonó, ezért ennek üzemeltetéséhez szerződést kell
kötni, melyet a 113/1998. (VI.10.) számú Kormány-rendelet ír elő.
A karbantartási díjra árajánlatot adott a ThyssenKrupp Lift Kft, melynek havi összege
15.900.- Ft + ÁFA.
Fodor Mihály: Az a nagy gond, hogy kötelező megkötni, mert rendelet van rá.
Balázs Gusztáv: Elmondta, hogy ehhez kell egy kezelési utasítás is, az önkormányzat és az
iskola részéről is.
Fodor Mihály: Van egy szép büfé az iskolában, szeretné, ha az önkormányzat meghirdetné, a
bérleti díját határozza meg az önkormányzat.
Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban adjanak javaslatot a
következő ülésre.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a felvonó ügyében.
A Képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
105/2009. (IX. 16. .) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
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A Képviselő-testület elfogadta, hogy az Arany János Általános Iskolában felszerelt felvonó
üzemeltetésére rendszerkarbantartást végezzen a ThyssenKrupp Lift Kft, melynek összege
15.900.- Ft +ÁFA/hó.
A kifizetés kötvény terhére történik.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügyi
csoport, műszaki előadó
Balázs Gusztáv: Megkérdezte, hogy megtörtént-e pályázattal kapcsolatosan a műszaki
átadás-átvétel, szeretné megnézni.
Fodor Mihály: Megtörtént az átadás-átvétel és használatbavételi engedély is van.
Balázs Gusztáv: A másik kérdése azt volt, hogy megtörtént-e az iratok megtalálása, illetve
ezzel kapcsolatos megtörtént-e a feljelentés?
Tóth Gábor: Fölkérte a jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan tegye meg intézkedését.
Katona Károly: Amennyiben az önkormányzat nem lép, akkor bűnrészesek lesznek. Mi van
a visszafizetésekkel? Az elszámolását nem rendezte.
Dr. Péter Mihály: Tájékoztatásul elmondta, hogy a salakos útra hordják a sittet és a nagy
teherautók szétnyomják, jó lenne, ha a hivatal ezeket a gödröket föltöltené. Ahol nagyon meg
van süllyedve, azt ki kell korrigálni, továbbá meg kellene kérni a szövetkezetet, hogy
fordítsák vissza a földet, mert most elszántották mellőle.
Tóth Gábor: Jelezték, hogy ezzel kapcsolatban várhatóan pályázatot írnak ki.
Fodor Mihály és Nagy Tiborné képviselők az ülésről elmentek.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy Dr. Gyuga Pál mikor fog tájékoztatást adni az opciós
szerződésekről?
Tóth Gábor: Reményei szerint az októberi testületi ülésen találkoznak vele. Tájékoztatta a
testületet, hogy az Árokalját nagy többségben megvette. Érvényes építési engedélye a
körforgalomra, amikor elkészül, akkor nyílik lehetőség a terület megközelítésére. A Tesco
részéről már van ajánlat.
Dr. Rácz János polgármester részéről van szóbeli ajánlat, hogy 7 ha területre jönne ide
„nagybani” piac.
Fodor Mihály képviselő úr az ülésre visszajött.
Dr. Péter Mihály: Az önkormányzatnak ott több ezer négyzetméteres út van, azzal mi lesz?
Antal Istvánné: Erről volt már döntés, hogy hatmillió forintért az önkormányzat eladja az
utakat.
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Nagy Jenőné: Hiányolja a dokumentációt, hogy konkrétan mik vannak benne?
Katona Károly: Kérdése volt, mi van a telefonszámlával? Kéri, hogy a szolgáltatótól kérjék
meg a hívás listát, mert különben megteszi a szükséges lépést.
Tóth Gábor: A telefonon az adatai vannak. Tegye meg a szükséges lépéseket.
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: Javasolta, hogy a következő testületi ülést szeptember 29re tegyék tartsák meg, mert a beszámolót meg kell tárgyalni.
Mivel nem volt több kérdés, észrevétel a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
-k.m.f.-
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