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M U T A T Ó 

 

H a t á r o z a t o k: 

 

- 41/2022. (IX. 20.) Ök. határozat  

Eszközbeszerzésről (MFP-KOEB/2022.) 

 

- 42/2022. (IX.20.) Ök. határozat  

Kőröstetétlen közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű Gördülő fejlesztési terv 

véleményezéséről  

 

- 43/2022. (IX.20.) Ök. határozat  

Kőröstetétlen közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésű Gördülő fejlesztési terv 

véleményezéséről 

 

- 44/2022. (IX.20.) Ök. határozat  

A Magyar Állam víziközmű integrációs programjához történő csatlakozásról 

 

- 45/2022. (IX.20.) Ök. határozat  

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről 

 

- 46/2022. (IX.20.) Ök. határozat  

Beszámoló kincstári ellenőrzésről 

 

- 47/2022. (IX.20.) Ök. határozat  

Kőröstetétlen 2022. II. negyedévi pénzügyi beszámolóról 

 

- 48/2022. (IX.20.) Ök. határozat  

Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 

 

 

 

R e n d e l e t:  

 

- 7/2022. (IX.29.) Ök. rendelet  

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének 

szabályairól 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 20-án 

megtartott, 09:00 órakor kezdődő nyilvános ülésén. 
 

Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 
 

Jelen vannak: Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő, Pásztor Roland képviselő, 

Vágó Béla képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda jegyzői megbízott, 

Gyenge Ilona Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző 
 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda ügyintéző 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 

tagú testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi 

pontok mellett további 1 db napirendi pont felvételét, megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e a 

módosított napirendhez további javaslat. Mivel más javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja 

az ülés módosított napirendjét. A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta az ülés 

módosított napirendjét. 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: 

 

1.   Eszközbeszerzés MFP-KOEB 2022. 

      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző  

 

2.   Gördülő fejlesztési terv elfogadása  

      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

      

3. A Magyar Állam víziközmű integrációs programjához történő csatlakozásról       

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

 

4.   Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése           

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

 

5.   Beszámoló kincstári ellenőrzésről       

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda – irodavezető 

 

6.   Kőröstetétlen 2022. II. negyedévi pénzügyi beszámoló     

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda – irodavezető 

 

7.   Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról                                                       

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési iroda – vezető-főtanácsos 

 
8.   Rendelet kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozására 

      Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
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1.) Eszközbeszerzés MFP-KOEB 2022. 

     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző   

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 
 

Szerdai Károly alpolgármester: Az 1-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 

tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 

igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

41/2022. (IX. 20.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 1 db KAIWEI 916 rakodógép beszerzésével az UMWELT Kft-t (6728 Szeged, Fonógyár út 10., 

Képviseli: Pigniczki Ferenc ügyvezető) bízza meg. 
2.) Az 1. pontban részletezett megbízás vállalási díja 8 464 500 Ft + áfa, összesen 10 749 915 Ft, 

azaz tízmillió-hétszáznegyvenkilencezer-kilencszáztizenöt forint. 

3.) A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1180/3009/904/6/2022. számú döntés alapján 

9 525 000 Ft, azaz kilencmillió-ötszázhuszonötezer forint egyszeri jellegű, vissza nem térítendő 

központi költségvetési támogatásból valósul meg. 

4.) A beruházás megvalósításához szükséges saját erő összegét 1 224 915 Ft-ban –azaz egymillió-

kettőszázhuszonnégyezer-kilencszáztizenöt forintban - határozom meg, melyet 2022. évi 

költségvetés beruházási keret terhére biztosítom. 

5.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok, 

kötelezettségvállalások előkészítésére és aláírására. 

6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                       Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

2.) Gördülő fejlesztési terv elfogadása  

     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: A 2-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 

tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslatok elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen. 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 

igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:  
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42/2022. (IX. 20.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel -  

1.) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., a továbbiakban: 

DAKÖV Kft.) által elkészített, 2023-2037. közötti időszakra vonatkozó Kőröstetétlen közműves 

ivóvízellátó rendszer megnevezésű, KRTT-IV rövid kódú, 11-32975-1-001-00-05 MEKH 

azonosító kódú vízi közmű Gördülő Fejlesztési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

2.)  A beruházási- felújítási és pótlási munkák fedezeteként kizárólag - a víziközmű vagyon 

használatáért - a fejlesztési alap számlára a DAKÖV Kft-től befolyt, bérleti díjból származó 

bevételét jelöli meg. Ezt meghaladó anyagi forrással az Önkormányzat a beruházásokat nem 

támogatja. 

3.)  A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházási- felújítási és pótlási feladatok közül az adott 

évre tervezetteket a DAKÖV Kft. minden évben január 31-ig tartozik a Képviselő-testület elé 

jóváhagyásra beterjeszteni (pontos árajánlatokkal alátámasztva), amelyek megvalósításáról a 

pénzügyi lehetőségeket szem előtt tartva (a befolyó bérleti díj mértékéig) dönt a Képviselő-

testület. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő: azonnal                                                                           Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 
43/2022. (IX. 20.) Ök. határozat 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel -  

1.) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., a továbbiakban: 

DAKÖV Kft.) által elkészített, 2023-2037. közötti időszakra vonatkozó Kőröstetétlen közműves 

szennyvízelvezető rendszer megnevezésű, KRTT-SZV rövid kódú, 22-32975-1-001-00-00 

MEKH azonosító kódú vízi közmű Gördülő Fejlesztési Tervét a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

2.)  A beruházási- felújítási és pótlási munkák fedezeteként kizárólag - a víziközmű vagyon 

használatáért - a fejlesztési alap számlára a DAKÖV Kft-től befolyt, bérleti díjból származó 

bevételét jelöli meg. Ezt meghaladó anyagi forrással az Önkormányzat a beruházásokat nem 

támogatja. 

3.)  A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházási- felújítási és pótlási feladatok közül az adott 

évre tervezetteket a DAKÖV Zrt. minden évben január 31-ig tartozik a Képviselő-testület elé 

jóváhagyásra beterjeszteni (pontos árajánlatokkal alátámasztva), amelyek megvalósításáról a 

pénzügyi lehetőségeket szem előtt tartva (a befolyó bérleti díj mértékéig) dönt a Képviselő-

testület. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő: azonnal                                                                            Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

3.) A Magyar Állam víziközmű integrációs programjához történő csatlakozásról      

      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: A 3-as napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 

tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen.  
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Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

Vágó Béla képviselő: Nekem csupán annyi észrevételem lenne, hogy ez tulajdonképpen egy ugrás a 

sötétbe. Gondolok itt a későbbi ár-képzésekre és még sok másra. Ennek ellenére meg fogom én is 

szavazni, mert nincs más lehetőségünk most. Ez most egy kényszerhelyzet, de nagyon oda kell majd 

annak idején figyelni a részletekre, ha elérkezünk a tárgyalásokhoz.  

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen. Egyetértek veled én is. Megkérdezi, hogy az 

előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 

igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

44/2022. (IX. 20.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tövény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint 

107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. 

CCIX. törvény 5/H. §-ában foglaltakra,  
1.) Kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás 

biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő 

átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. 

2.) Az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség 

és a víziközmű-szolgáltatás biztosítására szolgáló közmű vagyon Magyar Államra történő 

térítésmentesen átruházása érdekében tárgyalásokat kezdeményez a Nemzeti Vízművek Zrt-vel. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti egyeztetések lefolytatására, és felkéri, hogy az 

átadást-átvételt megalapozó megállapodásokat jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület 

elé.   

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                       Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése      

      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: A 4-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 

tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 

igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

45/2022. (IX. 20.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

hatáskörében eljárva 
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1.) Az 55/2018. (XI. 27.) Ök. határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette 

és megállapította, hogy további felülvizsgálata nem indokolt. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott nyilatkozat megtételére. 

3.) Felkéri a Polgármestert a következő időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi program 

tervezetének elkészítésére és a 2023. II. félévi munkatervben meghatározásra kerülő ülésen való 

előterjesztésére. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

 

5.) Beszámoló kincstári ellenőrzésről      

      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

      Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Az 5-ös napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 

tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 

igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

46/2022. (IX. 20.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

 

 

 

 

1.) Elfogadja a Magyar Államkincstár „Kőröstetétlen Község Önkormányzat 2020. évi kincstári 

ellenőrzésének utóellenőrzéséről” - címmel készített ellenőrzési jelentését. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal                        Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

 

6.) Kőröstetétlen 2022. II. negyedévi pénzügyi beszámoló      

      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

      Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: A 6-os napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 

tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 

igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
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47/2022. (IX. 20.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Képviselő-testülete – 

1.) Elfogadja a 2022. II. negyedévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2022.06.30-i pénzügyi 

helyzetéről készített beszámolót. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő: azonnal           Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

 

7.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 

     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

     Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Ez a napirendi pont a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 

készült szokásos beszámolóról szól. Láthatjátok a mellékletben, hogy melyik határozat végrehajtása 

van folyamatban, melyik lezárt. Ez egy tájékoztató jellegű anyag, a legközelebbi ülésen megint fogunk 

kapni, hogy a mostani testületi ülésen meghozott határozatok végrehajtása hol tart.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

48/2022. (IX. 20.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 

 

1.) Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. április 28-ai ülése 

óta hozott - de még nem teljesített - határozatokról szóló beszámolót. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal         Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

8.) Rendelet kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozására 

      Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: A 8-os napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 

tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot. Itt a helyben osztott anyagról van szó. 

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, 

egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 4 

igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletét, amely Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szól. 

 

9.) Egyebek 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, 

észrevétel, hozzászólás, javaslat.  
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Megköszöni a jelenlévők megjelenését, és tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nem érkezett, egyéb 

kérdés és egyéb hozzászólás nem hangzott el, így Pásztor Imre polgármester a testületi ülést 9.20 

órakor berekeszti. 

 

                                                                         K. m. f. 

 

 

 

      Dr. Diósgyőri Gitta                                  Szerdai Károly s. k. 

       címzetes főjegyző                                                           alpolgármester 

nevében és megbízásából eljáró 

 

 

        Sziváki Ibolya s. k. 

      jegyzői megbízott 

 

 

 


