JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 08.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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RNÖ elnöke

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
3./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
4./ Tájékoztató a 2018. évi közmunkaprogramról
5./ Pályázatokról tájékoztatás
- Turisztikai szálláshely kialakítása beruházásról tájékoztatás
- EFOP-1.6.2-l6-2017-00064 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán”
című projektről tájékoztatás
- EFOP-2.4.1-16-2017-00067 „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA)
pályázatokról tájékoztatás
- EFOP – 3.9.2-16 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben”
pályázatokról tájékoztatás
6./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
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1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
3./ Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
4./ Tájékoztató a 2018. évi közmunkaprogramról
5./ Pályázatokról tájékoztatás
- Turisztikai szálláshely kialakítása beruházásról tájékoztatás
- EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása
Olaszliszkán” című projektekről tájékoztatás
- EFOp-2,4,1-16-2017-00067 „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán
(ERFA)
pályázatokról tájékoztatás
- EFOP – 3.9.2-16 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” és
EFOP -1.5.3-16 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
pályázatokról tájékoztatás
6./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Lejárt határidejű határozatunk nincs. A Losó-féle ingatlan vásárlás a
végéhez ért. Az adásvételi szerződés február 7.-én aláírásra került.
2./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Fekete Gyula polgármester: Mindenki megkapta az anyagot a meghívóval együtt ezzel kapcsolatosan
van-e valakinek kérdése?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Jogszabályi előírásnak teszünk eleget. Az önkormányzatnak hitelállománya
nincs. A Volkswagen hiteltörlesztése is lejár.
Fekete Gyula polgármester: Amennyiben nincs, kérem, aki az előterjesztést elfogadja, az
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2018. (II.08.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy
határozott, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont: Előterjesztés Olaszliszka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Fekete Gyula polgármester: A 2018. évi költségvetésről szóló előterjesztést áttanulmányoztátok.
Megkérjük Séráné Juditot, hogy néhány gondolattal egészítse ki.
Séra Ferencné gazdálkodási előadó: A 2018. évi költségvetés a 2017. évi bázisév adataiból került
megtervezésre. Azt is mondhatnám, hogy ez az év a pályázatok éve lesz. Én nem kívánom a
tervezetet tételen elmondani. Ha kérdés van, válaszolok rájuk.
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dr. Stumpf Enikő jegyző: Vannak olyan pályázati pénzek, amelyek még a költségvetésben nem
szerepelnek, mivel a szerződések még nem kerültek aláírásra.
Mikita József képviselő: A révközlekedés üzemeltetésével kapcsolatosan a bevétel még mindig csak 1
MFt-ra van tervezve. Többet költünk a komp felújítására, mint az árbevétel.
Én keveslem az önkormányzati lakások bérleti díját is. A bölcsődei csoport kialakítása során mi fog
megváltozni, mire fogunk költeni 8 MFt-ot? Szeretném, ha az eladott föld árából másik földet
vásárolnánk, amit lehetne hasznosítani.
Fekete Gyula polgármester: A föld vételára csak hónapok múlva lesz az önkormányzat számláján. A
mini bölcsődével kapcsolatban tudni kell, hogy kötelezően ki kell alakítani egy termet a
gyerekeknek, hozzátartozó vizesblokkal. Készült erre egy költségvetés, ami elfogadásra és
jóváhagyásra került.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Belehet jönni az óvodába és meglehet nézni, hogy hol lesz
kialakítva. Szeptembertől már nem lehet egységes óvodai és bölcsődei csoportot működtetni, el kell
különíteni a gyerekeket.
Fekete Gyula polgármester: Most a költségvetést tárgyaljuk, a bérlakásokkal kapcsolatos bérleti díjakról
később lehet dönteni. A komp üzemeltetésével kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy a
vállalkozók megállapodás alapján fizetik a díjat. Nem lehet a komp működtetéséből származó
bevételt pontosan meghatározni, ha több lesz a bevétel az csak jó.
Mikita József képviselő: Van három egyesületünk, amit az önkormányzat támogat. Szeretném, ha a
polgárőrséget nagyobb összeggel támogatnánk.
Fekete Gyula polgármester: Én annak örülnék, ha a polgárőrségnek sokkal több tagja lenne. Ebből a
személyi juttatást nem lehet igénybe venni.
Séra Ferencné gazdálkodási előadó: A 2017. évi támogatást sem használta fel a polgárőrség teljes
mértékben.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a gazdasági és ügyrendi bizottság elnök asszonyát, hogy
szíveskedjen a bizottság véleményét elmondani.
Holykó Lászlóné képviselő: Az óvoda költségvetésére elég az a normatív támogatás, amit kapunk, nem
elég viszont a konyhára és a házi segítségnyújtásra, ezeket ki kell egészítenünk. Én azt javaslom,
hogy azokat a vagyontárgyakat melyeket eladunk, pótoljuk vissza az önkormányzati vagyonba. A
gazdasági és ügyrendi bizottság javasolja a költségvetés elfogadását.
Fekete Gyula polgármester: Ha hoz a képviselő-testület egy olyan döntést, hogy föld értékesítéséből
származó bevételt föld vásárlására kell fordítani, akkor ezt fogjuk alkalmazni.
Megkérdezem könyvvizsgáló asszony, hogy kíván-e szólni?
Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló: Köszönöm a szót. Ezt a költségvetés egy jó költségvetésnek
tartom, kívánom, hogy az önkormányzat úgy tudja teljesíteni, hogy egy jó beszámolót tudjon
produkálni, és még pénzmaradvány is legyen.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek a költségvetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki elfogadja Olaszliszka Község Önkormányzatának költségvetését
331.496.443.-Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018. (II.9.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság szóbeli
véleményét – a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
331.496.443- E Ft Költségvetési bevétellel
331.496.443- E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.
mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a
Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió
forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső
finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási
maradványának igénybevételével történik.
.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1)Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3)Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5)Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet
szerint részletezi.
(6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a
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közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n.,
mellékletek szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez
önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi
állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület
gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
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(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Olaszliszka Község Önkormányzata és a
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső
ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1.
napjától kell alkalmazni.
4./ Napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évi közmunkaprogramról
Fekete Gyula polgármester: A korábbi években a közmunkaprogram tervezésekor találkoztunk a
minisztérium képviselőivel. Ebben az évben erre nem került sor. Az idén nagyobb számban
csökken a közfoglalkoztatottak létszáma. Öt program lesz az idén. A hosszú-távú program 2018.
február 1-től 2018. május 31-ig 20 fővel indul, épületek karbantartása, felújítása, burkolási kőműves
munkák, vasipari feladatok, utak kátyúzása, fűvágás, parlagfű mentesítés tartozik majd bele. A helyi
sajátosságok program 2018. március 01-től 2019. február 28-ig 15 fővel indul, a Kossuth út 8.
számú ingatlan további építési munkálatai, vizesblokk kialakítása, betonelem készítés, drótháló
gyártás, karbantartási feladatok, asztalos, kőműves, villanyszerelési munkálatok elvégzését vállaltuk
ebben a programban. A belvízelvezetés program 2018. március 01-től 2019. február 28-ig 5 fővel
indul, amelyben vízelvezető árkok, átereszek tisztítása, árkok burkolása, pangó vizek elvezetése
tartozik. A bio program 2018. március 1-től 2019. február 28-ig 15 fővel indul éghető anyagok,
növényi hulladékok, gallyak, bokrok összegyűjtésének elvégzésének munkálatait kell majd
elvégezni. A mezőgazdasági program 2018. március 1-től 2019. február 28-ig 40 fővel indul,
amelyben szántóföldi és fóliaházas növénytermesztés, állattartás, virágpalánta nevelés, kertek
művelése, erdőművelés, szőlőtermesztés, bodzatelepítés, mezőőri tevékenység tartozik.
Bízunk benne, hogy a feladatokat végre fogjuk tudni hajtani. Röviden ennyit gondoltam
tájékoztatásként. Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki elfogadja 2018. évi közmunkaprogramról szóló tájékoztatót elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
11/2018. (II.08.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzatának 2018. évi
közmunkaprogramjáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy
határozott, hogy Olaszliszka Község Önkormányzatának 2018. évi közmunkaprogramjáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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5./ Napirendi pont: Pályázatokról tájékoztatás
Turisztikai szálláshely kialakítása beruházásról tájékoztatás
EFOP-1.6.2-16-2017-00064 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán”
című projektről tájékoztatás
EFOP-2.4.1-16-2017-00067
pályázatokról tájékoztatás

„Szegregált

élethelyzetek

felszámolása

Olaszliszkán

(ERFA)

EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” és EFOP1.5.3-16 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázatokról
tájékoztatás
Fekete Gyula polgármester: A Garamvölgyi féle lakás előzetes műszaki átadás-átvétele decemberben
megtörtént, a kazánt holnap üzemelik be.
A Sárospatakkal közös vízi turizmus fejlesztési pályázat esetében a régi orvosi rendelőben a
vizesblokk kialakítása tervezési szakban van, erre 8,5 M Ft-ot kaptunk.
Szegregátumok helyzete:
1.6.2-16-2017-00064 azonosító számú pályázat esetében 2018. január 1-től 2021. január 1-ig tart a
projekt. Három szolgáltató pontot kell építeni a három szegregátumban, a Vasvári Pál, a Dankó
Pista és a Kossuth Lajos utcákban, majd egy szolgáltató házat kell kialakítani a Kossuth út 87-89.
szám alatti ingatlanon. A szolgáltatóház megépüléséig mindhárom szegregátumba 1-1 konténer
kerül elhelyezésre a szociális munkások számára. Ebben a projektben lehetőség lesz a tanulásra
gyermekektől a felnőttekig. Nagyon nagy munka, de én bízom benne.
3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése Sárospatak és Tokaj térségben. Ez egy közös pályázat
Sárospatak, Olaszliszka, Vámosújfalu, Tokaj, Tarcal, Bodrogkeresztúr és Erdőbénye településekkel.
A szerződés aláírása már megtörtént, ebből a pályázatból 37 M Ft kerül Olaszliszkára.
EFOP 1.5.3 A szerződés aláírása már itt is megtörtént 33 M Ft összegről. Ebben a projektben
családi sport és egészségnapok megszervezéséhez kapcsolódó rendezvényszervezésre és
eszközvásárlásra lesz lehetőségünk.
6./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Slisz Zoltán helyi lakos megkeresett, hogy önvédelmi sport oktatásához
biztosítson részére helyiséget az önkormányzat. Megkérem Zolit, hogy személyesen tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Slisz Zoltán olaszliszkai lakos: Kb. 15 éve foglalkozok önvédelmi sport oktatásával. Eddig hét helyen
1500 növendékkel foglalkoztam. Többen közülük komoly eredményeket értek el, ezt szeretném itt
folytatni. Olaszliszkán élek a családommal, a helyi gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Két csoportot
szeretnék oktatni, a tíz év alatti és felettieket. Arra szeretném kérni a képviselő-testületet,
szíveskedjenek egy helyiséget biztosítani részünkre, ahová a felszereléseket fel tudnánk szerelni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Lenne rá igény?
Slisz Zoltán olaszliszkai lakos: Igen lenne.
Kamarási Zoltánné képviselő: A tornatermet nem lehetne igénybe venni?
Fekete Gyula polgármester: A református iskolára gondoltam, vagy megkérdezem az Abaúj Coop
tulajdonosát, hogy a régi ruhásbolt épületét nem adnák-e oda erre a célra.

8
Kamarási Zoltánné képviselő: Nagyon sok a kóbor kutya, meg kellene megint szervezni az
összegyűjtésüket. Az emlékmű mögött lévő Boós féle portán nagyon sok a szemét.
Holykó Lászlóné képviselő: A lakhatási költség támogatás folyósítását a porta rendbetételéhez nem
lehetne kötni?
dr. Stumpf Enikő jegyző: A törvény erejénél fogva nem lehet ehhez kötni.
Mikita József képviselő: Nekem a tűzifaosztással kapcsolatban lenne észrevételem. Sajnos vannak
olyanok, akik az idén is eladták.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 45 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

