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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án (hétfőn) 19,00 órai 
kezdettel tartott ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt alpolgármester  
Nagy Lóránt, Forrás József, Ladocsi József képviselők 

 
Igazoltan távol van: --- 

   
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
jegyzőkönyvvezető Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint. Kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

40/2014.(IV. 28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 28-ai képviselő-testületi ülés napirendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző 
3. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző 
4. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző 
5. Egyéb, döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
a) 2014. évi közbeszerzési terv 

b) Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
c) Hozzájárulás kérése mobilszínpad tároló önálló helyrajzi számon való feltüntetéséhez 

d) Tájékoztató 2014. évi könyvtárellátási normatíva felhasználásáról 
e) Tájékoztató közfoglalkoztatási pályázatról 

f) Tájékoztató vis maior pályázatról 
 
 

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatok végrehajtási 
ideje járt le: 
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2014. február 5-én tartott képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok közül az alábbiaknak járt le a 
határideje: 
 
3/2014. (II.05.) 2014. évi költségvetési tervezet első olvasatban történő tárgyalásakor a testület általi 
észrevételeket tartalmazza, amelyek az elfogadott költségvetésbe beépítésre kerültek. 
4/2014. (II. 05.) Óvodai feladat-ellátási szerződés módosítása. A beszámoló elfogadása a módosított 
szerződés alapján fog már történni. Tehát csak Kisbajcs tárgyalja. 
5/2014. (II.05.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása ügyében 
hozott határozat többcélú felé továbbításra került.  
7/2014. (II.05.) Felmentés ügyvédi titoktartás alól, a határozat megküldésre került a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé. 
2014. február 27-én tartott képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok közül az alábbiak végrehajtási 
ideje járt le: 
25/2014. (II. 27.) Az önkormányzat 2015-2017 évekre vonatkozó középtávú terve. A költségvetési 
rendelet elfogadásáig határozatban kellett megállapítani éves bontásban a saját bevételek és az adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegét. 
26/2014. (II. 27.) csatlakozás a Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesülethez. A határozatot továbbítottuk. 
Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat a képviselők részéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3-4-5-7/2014. (II.05.) és 25-26/2014. (II.27.) számú határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja.   
Határidő: azonnal 
Felelős:Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

41/2014. (IV.28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3-4-5-7/2014. (II.05.) és 25-26/2014. (II.27.) számú 

határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerint megismerte és 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:Kiss Tamás polgármester 

 
 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az előirányzattal kapcsolatos módosításokról az előterjesztés 
kiküldésre került. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a zárszámadásai rendelet elfogadása előtt utoljára módosíthatja a testület a 
költségvetést. Összességében több mint 3 millió forinttal kellett módosítani az előirányzatot. Kiküldésre 
került a rendelet tervezet is, ahol a módosított előirányzatnak, már meg kell egyeznie a zárszámadási 
rendeletben szereplő előirányzatokkal. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 

3.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy elég részletes tájékoztató ment ki a testületi tagok számára. 
Kérdezi, hogy van-e esetlegesen kérdés, hozzászólás? 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 

4.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző hogy 2013-tól új jogszabály van, Közös Hivatal 2013. márciusától felállt, 
bevezetésre került az aljegyzői státusz, valamint 2014. január elsejétől új kormányzati funkciók vannak.  
Felhívja a figyelmet, hogy lehetőség van arra, ha határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt 
nem hozott a testület határozatot két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben, meghatározhatja a 
testület törvényi keretek között, hogy a polgármester mely ügyben hozhat döntést /Mötv.: 68.§ (2)/ 
Meghatározhatja a testület törvényi keretek között azokat a halaszthatatlan ügyeket, amelyekben a 
polgármester dönthet /Mötv.: 68. § (3) /  
Azt is meg lehet határozni, hogy mely civil szervezetet illet meg tanácskozási jog tevékenységi körében a 
képviselő-testületi ülésen.  
Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy a módosítást meg kell tenni? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a módosítás jogszabályváltozás miatt szükséges: 
önkormányzati törvény változott és új kormányzati funkciók vannak. Ezzel törvényi kötelezettségnek tesz 
eleget az önkormányzat. Kérdezi, hogy a polgármester ügyfélfogadása így jó-e ahogy az előterjesztésben 
van? 
 
Kiss Tamás polgármester a fogadóóra jól szerepel a tervezetben. 
  
Forrás József képviselő elmondja, hogy inkább a jegyző fogadó órájára mennek el az emberek a 
polgármestert napközben is megtalálják, illetve hétvégén is. 
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dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a képviselő tagjának bejelentést kell tenni  személyes 
érintettségével kapcsolatban, ha ezt nem teszi meg, és később ez a testület számára ismert lesz, akkor a 
mulasztásnak a büntetése az, hogy újra kell tárgyalni azt a napirendi pontot. Kérdezi, hogy a civil 
szervezeteknek adnak-e tanácskozási jogot? 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester bármi probléma merül fel, akkor azt el tudjuk intézni testületi ülésen kívül. 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, hogy a polgármesternek kíván-e a testület döntési jogot adni az 
Mötv. 68.§ (2) és (3) alapján? 

 
Bazsó Zsolt alpolgármester ne foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. 
 
Ladocsi József képviselő mi az a kormányzati funkció? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a régi szakfeladatrend került átfordításra, ez szerepel az 
önkormányzat MÁK-os törzskönyvi bejegyzésében is. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 
5.) Egyéb döntést igénylő ügy 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

a) 2014. évi közbeszerzési terv  
 
dr. Burányi Bernadett jegyző az előterjesztést kézhez kapták. Nullásan is köteles elkészíteni az 
önkormányzat a tervet, ami évközben bármikor módosítható. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre irányadó közbeszerzési tervet nemleges adattartalommal 
elfogadja és jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy amennyiben évközben a közbeszerzési törvény hatálya alá 
tartozó beruházást tervez az önkormányzat, akkor a Közbeszerzési terv módosítását terjessze a testület elé jóváhagyásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  
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42/2014. (IV.28.) határozat 
Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre irányadó közbeszerzési tervet nemleges 
adattartalommal elfogadja és jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy amennyiben évközben a 

közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházást tervez az önkormányzat, akkor a Közbeszerzési terv 
módosítását terjessze a testület elé jóváhagyásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Kiss Tamás polgármester 

 
 
b) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a 2013.-ban végzett belső ellenőrzési részletes jelentést a 
2012. évi pénzmaradványról már tárgyalta a testület. Ez a jelentés összefoglaló a 2013-as évről.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabóné Sági Szilvia belső ellenőrzési vezető által az 
önkormányzatnál készített éves belső ellenőrzési jelentést (2013. év) az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg 
Felelős: Kiss Tamás polgármester  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

43/2014. (IV.28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabóné Sági Szilvia belső ellenőrzési vezető által az 
önkormányzatnál készített éves belső ellenőrzési jelentést (2013. év) az előterjesztés szerint megismerte és 

elfogadja. 
Határidő: zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

c) Hozzájárulás kérése mobilszínpad tároló önálló helyrajzi számon való feltüntetéséhez 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az önkormányzat korábban hozzájárulást adta, hogy a 
kisbajcsi önkormányzat pályázatot nyújtson be az iskola területén egy tároló építéséhez. Most a kisbajcsi 
önkormányzat szeretné azt önálló helyrajzi számon feltüntetni az ingatlan-nyilvántartásban. Ehhez kéri a 
képviselő-testület hozzájárulását, illetve mindenhez ügyvéd által készített szerződés szükséges. Az 
elkészített változási vázrajzon is szerepel, hogy a 4 önkormányzat tulajdoni hányada nem változik az 
iskolát illetően. A terület tulajdonjoga változatlan, az építmény tulajdonosa a kisbajcsi önkormányzat lesz, 
amelyet földhasználati jog illet meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Kisbajcs belterület 207/12 hrsz-ú 
ingatlanon Kisbajcs Község Önkormányzata, mint ráépítő által létrejött mobilszínpad tároló (felépítmény) Kisbajcs belterület 
207/12/A helyrajzi szám alatt „tároló épület” megnevezéssel, 62 m2 alapterülettel önálló ingatlanként kerüljön az 
ingatlan-nyilvántartásba feltüntetésre azzal, hogy annak kizárólagos tulajdonosa ráépítés jogcímén Kisbajcs Község 
Önkormányzata. Továbbá a képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Kisbajcs belterület 207/12/A. hrsz. alatti 
ingatlan mindenkori tulajdonosa javára a Kisbajcs belterület 207/12 hrsz. alatti ingatlan terhére földhasználati jog 
kerüljön alapításra. 
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A képviselő-testület a Dr. Martsa Ügyvédi Iroda által készített szerződés ráépítéssel keletkező tulajdonjog megállapításról 
megismerte, a képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására.   
Határidő. Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

44/2014. (IV.28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Kisbajcs belterület 207/12 

hrsz-ú ingatlanon Kisbajcs Község Önkormányzata, mint ráépítő által létrejött mobilszínpad tároló 
(felépítmény) Kisbajcs belterület 207/12/A helyrajzi szám alatt „tároló épület” megnevezéssel, 62 m2 
alapterülettel önálló ingatlanként kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba feltüntetésre azzal, hogy annak 

kizárólagos tulajdonosa ráépítés jogcímén Kisbajcs Község Önkormányzata. Továbbá a képviselő-testület 
hozzájárulását adja, hogy a Kisbajcs belterület 207/12/A. hrsz. alatti ingatlan mindenkori tulajdonosa 
javára a Kisbajcs belterület 207/12 hrsz. alatti ingatlan terhére földhasználati jog kerüljön alapításra. 

A képviselő-testület a Dr. Martsa Ügyvédi Iroda által készített szerződés ráépítéssel keletkező tulajdonjog 
megállapításról megismerte, a képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására. 

Határidő. Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
d) Tájékoztató 2014. évi könyvtárellátási normatíva felhasználásáról 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző ismerteti a feltételeket a megyei könyvtártól kapott levél alapján. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy igen erről már tájékoztatást kapott a könyvtárostól. Szeretné 
azonban megtudni azt is, hogy pénzbeli támogatást is kap az önkormányzat? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó éves szinten 200 ezer forintot kap erre az önkormányzat. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy akkor megint nem elegendő az állami, tehát ki kell egészíteni 
az önkormányzatnak. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, hogy az eszközök listáját összeállítják-e? A leadás határideje május 
10. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester a lista összeállításában együttműködnek a könyvtárossal, amit majd 
megküldenek a hivatalnak. 

 
 

e) Tájékoztató közfoglalkoztatási pályázatról 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző megkapták a munkaügyi központtól a foglalkozatási feltételeket, ami nem 
teljes körű, mert nem tudják a támogatás mértékét és, hogy hány főt lehet foglalkoztatni. Az biztos, hogy 6 
órás a foglalkoztatás. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a jelenlegi 4 főből 2 főt mindenképpen szeretnének tovább 
alkalmazni, Csákvári –Ferencet illetve Juhász Gyulánét. 
 
Forrás József képviselő elmondja, hogy igen a két főre mindenképpen be kell nyújtani a pályázatot, és 
esetlegesen később további 1-2 emberre kellene pályázni. 
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f) Tájékoztató vis maior pályázatról 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az Arvia Kft-vel tárgyalt a felhívásra beadott ajánlatával 
kapcsolatban. A műszaki tartalmat a kivitelezővel leegyeztette. Ennek eredményeképpen módosította 
ajánlatát az Arvia Kft., melyet ismertet. Ismerteti továbbá az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi 
keretet. Kéri a testület véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vének, önkormányzati épületek árvíz utáni helyreállítás munkái” és 
„Vének, belterületi utak helyreállítási munkái 2104” felhívásra az Arvia Építő Kft. (Győr, Bartók Béla u. 8/A.) 2014. 
április 18. napján kelt ajánlatát megismerte.  
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a munka elvégzésére a vállalkozási szerződést az Arvia Építő Kft. ( 
Győr, Bartók Béla u. 8/A.) képviselőjével (bruttó)6.806.479 Ft+6.999.793 Ft, összesen 13.806.272 Ft, azaz 
tizenhárommillió- nyolcszázhatezer-kettőszázhetvenkettő Ft értékben megkösse. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Határidő. Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

45/2014. (IV.28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vének, önkormányzati épületek árvíz utáni 

helyreállítás munkái” és „Vének, belterületi utak helyreállítási munkái 2104” felhívásra az Arvia Építő Kft. 
(Győr, Bartók Béla u. 8/A.) 2014. április 18. napján kelt ajánlatát megismerte. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a munka elvégzésére a vállalkozási szerződést az 
Arvia Építő Kft. ( Győr, Bartók Béla u. 8/A.) képviselőjével (bruttó)6.806.479 Ft+6.999.793 Ft, összesen 

13.806.272 Ft, azaz tizenhárommillió- nyolcszázhatezer-kettőszázhetvenkettő Ft értékben megkösse. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
Napirendek után: 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a révhajó műszaki vizsgáztatására várhatóan következő hónap 10-
12 én fog sor kerülni, ez az összeg várhatóan 46 ezer forint lesz. 
 
Forrás József képviselő a révhajó kormányműve hibás ennek javíttatása kb. 120 ezer forintba kerül. 
Tehát ha vizsgáztatni akarjuk, akkor először meg kell javítatni. 
 
Kiss Tamás polgármester nem is biztos, hogy meg tudják addig javítani, mire a vizsgáztatás lenne. 
 
Forrás József képviselő nem tudja ezt megmondani, mivel csak árajánlatot kért. 
 
Nagy Lóránt képviselő elmondja, hogy szerinte nem kellene megjavítani, mivel ezzel az önkormányzat 
pénzt spórolhat. 
 



 9 

Bazsó Zsolt alpolgármester az önkormányzatnak nyertes pályázat esetén 5 évig működtetnie kell a révet. 
A működtetési kötelezettség még nem járt le. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó térfigyelő kamerák kiépítésére benyújtásra került a pályázat 
11.816.869 ezer Ft-tal várhatóan 100 %-os támogatásra. 

 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, 
és az ülést bezárta. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Kiss Tamás  dr. Burányi Bernadett 
                      polgármester   jegyző 


