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Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Kultúrotthon Szakonyfalu
Jelen voltak: Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Illés József képviselő
Nemes László képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse képviseletében:
Végvári János r.alezredes, Kovács Gábor r. ftzls.
Szentgotthárdi Gondozási Központ részéről:
Fábián Béláné intézményvezető, Köbli Tímea és Károlyi Lívia munkatársak
Szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részéről:
Uhor Anita mb. intézményvezető, Horváth Ágnes és Tóth Rita családgondozók
Petres Norbert falugondnok
Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy mind az 5 megválasztott képviselő-testületi tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/ Beszámoló a Rendőrség 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester, szervezet képviselője
2/ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester, szolgálat képviselője
3/ Beszámoló a szentgotthárdi Gondozási Központ 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester, a központ képviselője
4/ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester, falugondnok
5/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester
6/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Terve.
Ea: Császár Tamás polgármester
7/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendelet elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester
8/ 2011. évi belső ellenőrzési jelentés.
Ea: Császár Tamás polgármester

9/ Támogatás igénylése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III.1.) BM rendelet alapján.
Ea: Császár Tamás polgármester
10/ Javasat a szilárd hulladék összegyűjtésének és elszállításának díjáról szóló helyi rendelet
módosítására.
Ea: Császár Tamás polgármester
11/Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester
12/Átfogó értékelés Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Ea: Császár Tamás polgármester
13/ Szociális étkeztetés alapszolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyása.
Ea: Császár Tamás polgármester
14/ Beszámoló Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
munkájáról, az adóztatási tevékenységről.
Ea: Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
15/Támogatás igénylése az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján.
Ea: Császár Tamás polgármester

Napirendek tárgyalása
1/ Beszámoló a Rendőrség 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester, szervezet képviselője
Császár Tamás polgármester felkérte a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi
Rendőrőrsének ülésen jelen lévő vezetőjét, hogy tartsa meg Szakonyfalu település közrendközbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját.
Végvári János r. alezredes a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet alapján tartotta meg
beszámolóját.
Kérdések, hozzászólások:
Kovács Gábor r. alezredes, körzeti megbízott kérte a jelenlévőket amennyiben falopást
észlelnek, azonnal jelezzék a rendőrség felé, mert tettenérés által lehet bizonyítani
egyértelműen a bűncselekmény elkövetését.
Mint az a beszámolóban is elhangzott, a közlekedési szabályok be nem tartása esetén az eljáró
hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége és a bírság összege is nagyon megemelkedett. Kérte
a lakosság figyelmét felhívni a változásra.
Császár Tamás polgármester megköszönte a beszámolót és a körzeti megbízott agilis, precíz
munkáját.
Elmondta, hogy az emberek jelenlegi nehéz anyagi helyzete sem indokolja azt, hogy
törvényellenes úton tegyenek szert jövedelemre.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

22/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet szerinti írásos anyag alapján
elfogadja a Szentgotthárdi Rendőrőrs által készített 2011. évi beszámolót
Szakonyfalu község közrend-közbiztonságának helyzetéről.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

2/ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester, szolgálat képviselője
Császár Tamás polgármester elmondta, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolóját a képviselő-testület tagjai a meghívóval egy időben megkapták.
A polgármester megköszönte a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját.
Elmondta, hogy a közelmúltban Szakonyfaluból egy lakos bentlakásos intézményben került
elhelyezésre. Megkérdezte, hogy tartják-e vele azóta a kapcsolatot.
Tóth Rita válaszában elmondta, hogy érdeklődtek az illető után. A tájékoztatás szerint
nehezen éli meg a változást. Véleménye szerint nem tudja elfogadni, hogy az intézeti
elhelyezésre az ő érdekében volt szükség.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
23/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. sz. melléklet szerinti írásos anyag alapján
elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

3/ Beszámoló a szentgotthárdi Gondozási Központ 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester, a központ képviselője
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében felkérte a szentgotthárdi Gondozási
Központ ülésen jelen lévő vezetőjét, hogy tartsa meg beszámolóját.
Fábián Béláné intézményvezető a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete alapján tartotta meg
beszámolóját.
A beszámoló kiegészítéseképpen elmondta, hogy a házi segítségnyújtást sajnos egyre több a
fiatalabb generációház tartozó rászoruló is kénytelen igénybe venni. Ezt a tényt a
munkatársaknak fizikailag és lelkileg is nehéz feldolgozniuk.

Kérte amennyiben tudnak a településen rászorulókat jelezzék. A beteg emberek családtagjai is
belefáradhatnak az ápolásba, és ilyenkor nekik is jól jöhet a segítség.
Császár Tamás polgármester megköszönte a gondozási központ munkatartásainak egész évi
munkáját, melyhez a jövőben is sok lelki erőt és egészséget kívánt.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet szerinti írásos anyag alapján
elfogadja a Szentgotthárdi Gondozási Központ 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

4. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester, falugondnok
A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester elmondta, hogy a falugondnok 2011.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját a képviselő-testület tagjai a meghívóval egy időben
megkapták.
Kérdések, hozzászólások:
Petres Norbert falugondnok személyes tapasztalata az, hogy egyre többen veszik igénybe a
segítségét ami azt bizonyítja, hogy szükség van a falugondnoki szolgálatra. Kérte a
beszámoló elfogadását.
Rogán Valéria alpolgármester felhívta a falugondnok figyelmét annak szem előtt tartására,
hogy az emberek bizalmát nehéz megszerezni, de még nehezebb megtartani. Kérte, hogy a
kapcsolattartás során mindig ügyeljen arra, hogy ne bántson meg senkit.
Császár Tamás polgármester véleménye szerint a rászorultság megítélése nehéz feladat. Az
önkormányzatnak sem anyagi, sem létszám kapacitása nincs arra, hogy minden szakonyfalui
háztartásnak segítséget nyújtson.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző elmondta, hogy megfelelő szabályozás esetén
természetbeni ellátásban is lehet részesíteni a rászorulókat.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – mely
a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi - elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

5/

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
végzett tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 5. sz. melléklet alapján számolt be a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbi tájékoztatást nyújtotta:
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás polgármesterei és az Őrségi
Többcélú Kistérségi Társulás polgármesterei egyeztető tárgyalásán vett részt. Az egyeztető
tárgyalás célja az volt, hogy megnyerjék az őrségi településeket, csatlakozzanak az újonnan
felállításra kerülő szentgotthárdi járáshoz.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, mely a
jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi, tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

6/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Terve.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 6. sz. melléklet szerinti előterjesztés
alapján javasolta az önkormányzat 2012 évi közbeszerzési tervének elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
27/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szakonyfalu Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét a
jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

7/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester elmondta, hogy a 2011. évi gazdálkodás zárszámadásáról készült
előterjesztés – mely a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi - a meghívóval egy időben
kiküldésre került.
A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata
8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
(Lásd: 8. sz. mellékletet)

8/ 2011. évi belső ellenőrzési jelentés.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében javasolta a 2011. évi belső ellenőrzési
jelentés jóváhagyását.
A képviselő-testület tagjai a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
28/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, belső ellenőr

9/Támogatás igénylése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III.1.) BM rendelet alapján.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a 3/2012.(III.1.) sz. BM
rendelet szerinti pályázati lehetőségről. Elmondta, hogy a pályázat keretében az Önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok igényelhetnek támogatást.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
1. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország
2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2.
pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására.
2. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő
alatti, és Alsószölnök székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 1.740 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 4.092 ezer forint
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Határidő: 2012.04.27.
Felelős: Körjegyző, pénzügyi főelőadó

10/ Javasat a szilárd hulladék összegyűjtésének és elszállításának díjáról szóló helyi
rendelet módosítására.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javaslatot tett a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás díjának megállapítására.

Kérdések, hozzászólások:
Illés József képviselő véleménye szerint a szilárd hulladék szállítás díjának a sárga zsákos
hulladékgyűjtés bevezetésével csökkennie kellene, mivel a kukákba kevesebb szemét kerül
elhelyezésre és kevesebb szemetet kell megsemmisítenie a Müllex Körmend Kft-nek.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1 ellenszavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:

Szakonyfalu Község Önkormányzata
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás díjának megállapításáról
(Lásd. 12. sz. melléklet)

11/Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javaslatot tett az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről szóló határozat
elfogadására.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 5
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

igen szavazattal, ellenszavazat és

30/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján Alsószölnök Község Önkormányzata
tulajdonában álló vagyonelemeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná nyilvánítás céljából megvizsgálta.
Az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2004. (II.15.) önkormányzati rendeletben
nem nyilvánít vagyonelemeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

12/Átfogó értékelés Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadását az
alábbi kiegészítéssel.
„A szakonyfalui Futball Klub munkájában sok fiatal vesz részt, s ezzel jó példát mutatnak a
sport iránt érdeklődő felnövekvő generáció részére.”
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

31/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelést a jegyzőkönyvhöz csatolt 14. sz. melléklet
alapján elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

13/ Szociális étkeztetés alapszolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyása.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta Szakonyfalu Község Önkormányzata szociális étkeztetés alapszolgáltatására
vonatkozó szakmai programjának jóváhagyását.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szakonyfalu Község Önkormányzata Szociális Étkeztetés alapszolgáltatására
vonatkozó Szakmai Programját – mely a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét
képezi - jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

14/Beszámoló Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
munkájáról, az adóztatási tevékenységről.
Ea: Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete alapján adott számot
Alsószölnök, Felsőszölnök és Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról.
Császár Tamás polgármester megköszönte a körjegyző és a körjegyzőség dolgozóinak
munkáját.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
33/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A beszámoló a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.
Felelős: Polgármester, körjegyző
Határidő: Azonnal

15/Támogatás igénylése az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a képviselő-testületet az
5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti pályázati lehetőségről. Elmondta, hogy a pályázat
keretében az önkormányzat épülete fűtéskorszerűsítését tervezik megvalósítani. A
korszerűsítésre árajánlat rendelkezésre áll. A pályázat benyújtási határideje 2012. május 2. A
lakosságszám alapján az igényelhető támogatás maximális összege 2 millió Ft.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával és a napirendi pont
keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
34/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján pályázat kerüljön
benyújtásra az önkormányzat tulajdonát képező 259. hrsz.-ú ingatlan
fűtéskorszerűsítése érdekében.
Határidő: A pályázat benyújtására: 2012. május 02.
Felelős: Polgármester, körjegyző

Több napirendi pont nem volt.
Császár Tamás polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

Császár Tamás
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

