JEGYZŐKÖNYV
Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 26. napján 16.00
órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5. – megtartott
nyílt képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak:

jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mitrikné Oldal Aranka
Mikita József
Mikó Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

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./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda minibölcsőde szakmai programjának elfogadása
3./ TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés elindítása
4./ EFOP-2.4.1 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” beruházás tervezői
ajánlatkérésének kiküldése
5./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda minibölcsőde szakmai programjának elfogadása
3./ TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés elindítása
4./ EFOP-2.4.1 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” beruházás tervezői
ajánlatkérésének kiküldése
5./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lejárt határidejű határozatunk
nincs. Nem történt változás az utolsó ülésünk óta.
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2./ Napirendi pont: Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda minibölcsőde szakmai programjának
elfogadása
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Magdikát, szíveskedjen a képviselő-testületet tájékoztatni erről a
napirendi pontról.
Bertáné Batta Magdolna óvodavezető felolvassa és magyarázza a szakmai programot, mely a jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bertáné Batta Magdolna óvodavezető: A minibölcsőde szeptember 1-től működik majd önálló
intézményként, amelynek a befogadó képessége 7 fő. Ebbe a csoportba 20 hónapos kortól 3 éves
korig tudjuk fogadni a gyermekeket, ahol 1 fő nevelő és 1 fő szakképzett dajka végzi majd a nevelő
munkát. A gyermek részére 3m2 alapterületet és napi háromszori étkezést kell biztosítani.
Az intézmény hivatalos neve szeptember 1-től Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Minibölcsőde. Ha
van kérdése valakinek, szívesen válaszolok rájuk.
Kamarási Zoltánné képviselő: Hogy áll jelenleg az építkezés?
Bertáné Batta Magdolna óvodavezető: A falak már állnak, a közfalak még nem. Reméljük, hogy időre
elkészül minden. Az fogja a legnagyobb nehézséget okozni, hogy 24 gyermekből kell majd
kiválasztani 7 főt.
Fekete Gyula polgármester: Lehetőleg olyan gyermekeket kell majd választani, akiknek a szülei jelenleg
dolgoznak és akarnak dolgozni állandó bejelentett munkahelyen.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: A nagy gyermekszámra tekintettel el kell majd gondolkodni azon,
hogy egy 4. csoportot is el kellene indítani.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy aki az Olaszliszkai
Kerekerdő Óvoda minibölcsődei szakmai programját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
47/2018. (VII.26) határozata az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda minibölcsődei szakmai
programjának elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda
minibölcsődei szakmai programját megtárgyalta és azt elfogadta
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
3./ Napirendi pont: TOP-1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása
Olaszliszkán” beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés elindítása
Fekete Gyula polgármester: Most jutottunk el oda, hogy elkészült a piac terve, amit szeretnék is nektek
körbe adni, mindenki nézze meg.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Öt ajánlattevő részére kell kiküldeni az ajánlattételi felhívást. Ezek a
következő cégek: a HMG Kft., az Industria 2000 Kft., a Polgári Kft., a ZÉG Kft. és az ÉPSZER
Zrt. A beruházás nettó értéke 26 millió forint, a bíráló bizottság augusztus hónapban meghozza a
döntését a beérkezett ajánlatok alapján és így augusztus hónap végén a képviselő-testület ki tudja
választani a kivitelezőt. A bíráló bizottság tagjai: Michnyóczki Nándor, aki a műszaki-szakmai
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szakértelmet, Séra Ferencné, aki a pénzügyi szakértelmet és dr. Kovács Péter, aki a közbeszerzésijogi szakértelmet fogja biztosítani a bizottságban.
Holykó Lászlóné képviselő: A konyha fejújítása mikorra várható?
Fekete Gyula polgármester: Szeptember 1-re elkészül a kivitelezés, augusztus 13-tól kezdik a belső
munkálatokat. Van-e még valakinek kérdése? Aki azzal egyet ért, hogy a felsorolt öt ajánlattevőnek
küldjük ki az felhívást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
48/2018. (VII.26.) határozata TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac
létrehozása Olaszliszkán” beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés elindítása
1.

Olaszliszka Község Önkormányzata ajánlatkérő nevében a „Helyi termelői piac
létrehozása Olaszliszkán” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése szerinti – nemzeti eljárásrendbe tartozó –
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat éves közbeszerzési tervébe a közbeszerzési eljárást
felveszi.
3. A Képviselő-testület az eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:
Cég neve:
Székhelye:
Adószám:

HMG Kft.
3950 Sárospatak, Arany János u. 128
11960599-2-05

Cég neve:
Székhelye:
Adószám:

Industria 2000 Kft.
3961 Vajdácska, Fő út 77.
1467666-2-05

Cég neve:
Székhelye:
Adószám:

Polgári Kft.
3860 Encs, Külterület 024/15.
11440118-2-05

Cég neve:
Székhelye:
Adószám:

ZÉG Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 37.
13765589-2-05

Cég neve:
Székhelye:
Adószám:

ÉPSZER Zrt.
3950 Sárospatak, Eötvös u. 11.
12610008-2-05

4. A Képviselő-testület a Kbt. 27.§ (4) bekezdésére figyelemmel az alábbi bírálóbizottsági
tagokat jelöli ki az ajánlatok értékelésére:
- Michnyóczki Nándor, közbeszerzés tárgya szerinti műszaki-szakmai
szakértelem
- Séra Ferencné, pénzügyi szakértelem
- dr. Kovács Péter közbeszerzési-jogi szakértelem, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
5. A megvalósítandó építési beruházás tekintetében a fedezet a TOP-1.1.3-15-BO1-201600003 azonosító számú Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú pályázati forrás alapján
biztosított, melynek összege nettó 26.000.000,- Ft
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6. Az építési beruházás tekintetében a becsült érték meghatározása a Kbt. 28. § (2) bekezdés
d) pontja alapján szakmai kamarák által ajánlott díjszabások alapján, illetőleg az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a tervezői költségvetés alapján történt.
A tervezői költségvetés alapján ezen közbeszerzési eljárásban nettó 26 771 665,- Ft
becsült érték került meghatározásra.
A Kbt. 16-19. § szerinti becsült érték meghatározására vonatkozó előírások alkalmazásra
kerültek az előkészítés során, az építési beruházások értékét az Önkormányzatnak más
beszerzéssel nem kellett egybeszámítania, illetőleg az Önkormányzat a Kbt. 19. § szerinti
tilalmi előírásokra tekintettel járt el.
7. A Képviselő-testület a Kbt. 27.§ (3) bekezdésének való megfelelés érdekében az alábbi
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót jelöli ki:
Név: dr. Kovács Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 13. II. (C) lph. 1. em 104.
Lajstromszám: 00628
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges további intézkedéseket tegye meg
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
4./ Napirendi pont: EFOP-2.4.1 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”
beruházás tervezői ajánlatkérésének kiküldése
dr. Stumpf Enikő jegyző: Feltételes ajánlatkérés indulna, itt is öt ajánlattevőnek kell kiküldeni a
felhívást, erre kérnénk a képviselő-testülettől felhatalmazást. A felhívást a következő öt cégnek
szeretnénk megküldeni: Haklik Mérnöki Iroda Kft., a Vaszati-Ház Bt., a Gyöngyingatlan Kft., a
NYÍR-BLOKK Bt. és Sándor Dezső építész tervezőmérnök részére. Ha minden rendben megy,
erről is tud a képviselő-testület augusztusban dönteni.
Mikita József képviselő: Ennek a költségét fedezi a pályázat?
dr. Stumpf Enikő jegyző: A tervezési költség összegétfedezi a pályázat.
Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy ezektől a cégektől kérjük be az ajánlatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
49/2018. (VII.26.) határozata az EFOP-2.4.1 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal” beruházás tervezői ajánlattételi felhívása elfogadásáról és ajánlattevőként bevont
gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete EFOP-2.4.1 „Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal” beruházás tervezői munkálataihoz kapcsolódó Ajánlattételi
felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
Haklik Mérnöki Iroda Kft. 4800 Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 16.
Cégjegyzékszám: 15-09-082591, Adószám: 25163513-2-15
email: haklik88@gmail.com, képviselő: Haklik Tamás Zalán ügyvezető
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Vaszati-Ház Bt. 4400 Nyíregyháza, Csemete utca 6.
Cégjegyzékszám: 15-06-090596, Adószám: 21484999-1-15
e-mail: vaszati7@gmail.com, képviselő: Oláh Tibor ügyvezető
Gyöngyingatlan Kft. 4405 Nyíregyháza, Ipari utca 11.
Cégjegyzékszám: 15-09-077082, Adószám: 23138955-2-15
email: ztervkft@gmail.com, képviselő: Szabó Gyöngyi ügyvezető
”NYÍR-BLOKK” Bt. 4561 Baktalórántháza, Vásártér 19.
Cégjegyzékszám: 15-06-082202, Adószám: 25655621-2-15
e-mail: baktimiklos@t-online.hu, képviselő: Bakti Miklós ügyvezető
Sándor Dezső egyéni vállalkozó
4300 Nyírbátor, Erzsébet u. 19
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
5./ Napirendi pont: Egyebek
dr. Stumpf Enikő jegyző: A konyhai eszközbeszerzési pályázatra három ajánlatot kell kérnünk. Ahhoz,
hogy a kivitelezés időben elkészüljön, a jövő héten egy rendkívüli testületi ülést kell tartanunk.
Az ajánlatkérést a következő cégeknek küldenénk ki: a Dankó és Dankó Kft., a Total Komfort
Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és a Plastic Tranzit Kft. részére.
Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy a felsorolt cégeknek küldjük ki az ajánlatkérést,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község önkormányzat képviselő-testületének
50/2018. (VII.26.) határozata: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása beruházás
eszközbeszerzésére
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata a
Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett „önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására meghirdetett pályázat keretében az NGM/25257/1/2017. Támogatói okirattal
megítélt támogatásból az „Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény felújítása” beruházás
keretében az Olaszliszka, Petőfi Sándor u. 21/A (664/2 hrsz) alatti konyha és ebédlő
eszközbeszerzését meg kívánja valósítani.
A beruházás keretében megvalósítandó eszközbeszerzés bruttó összköltsége: 9.940.207,-Ft. A
megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati támogatásként megítélt bruttó 9.443.197,-Ft támogatás
mellé 497.010,-Ft saját forrást biztosít 2018. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület az eszközbeszerzés megvalósítására alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
Dankó és Dankó Kft 4400 Nyíregyháza, Simai út 9-11.
Cégjegyzékszám: 15-09-060955 Képviselő: Dankó Péter ügyvezető
email: info@danko-dankokft.hu
Total-Komfort Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Kft 4551 Nyíregyháza, Móra Ferenc köz 8.
Cégjegyzékszám:Cg.15-09-080170 Képviselő: Tarné Czirják Krisztina ügyvezető
email: totalcomfortkft@gmail.com
Plastic Tranzit Kft 4031 Debrecen, Trombitás u 7.
Cégjegyzékszám: 09-09-000264 Képviselő: Kecskés János ügyvezető
email: kapcsolat@plastictranzit.hu
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok megkérésére
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. július 30.
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dr. Stumpf Enikő jegyző: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehet pályázni az önkormányzatoknak
szociális tüzelőanyag igénylésére. Ebben az évben augusztus 31. napjáig kell az
önkormányzatoknak a pályázatot benyújtani az elektronikus felületen keresztül, ahol
településenként fel van tüntetve az igényelhető mennyiség is, ez Olaszliszka esetében 404m3,
amennyiben a keménylombos tűzifát választja a képviselő-testület. Ehhez az önerő bruttó
513.080,- Ft, amit vállalnia kell az önkormányzatnak.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a szociális
tüzifa igénylésével kapcsolatban, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
51/2018. (VII.26.) határozata helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírás alapján úgy határozott,
hogy benyújtja igényét a 404 erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.
A képviselő - testület 2018. évi költségvetésében a 404 m3 szociális tűzifavásárlás céljára
benyújtott bruttó 7.183.120,-Ft támogatási igényéhez az 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt,
404.000,- Ft+ áfa, összesen bruttó 513.080,-Ft összegben biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igénylésnek az ebr 42 rendszerben való rögzítéséről,
valamint a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2017. augusztus 31.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Polgármester Úr kapott egy megkeresést dr. Czina Viktortól melyben kéri,
hogy a PERFEKT-DENT Kft.-vel kötött szerződését bontsa fel és október 01-től a MediczinaDental Bt.-vel kösse meg a fogászati feladatellátási szerződést.
Fekete Gyula polgármester: dr. Czina Zsuzsa fogorvos megkeresett, hogy minden nap Olaszliszkára
lejárni Miskolcról és mindkét rendelőt ellátni nem könnyű. Kéri, hogy a vele kötött szerződést
bontsuk fel. A praxist a testvére, dr. Czina Imre Viktor venné át, így október 1-től a Bt.
alkalmazásában álló dr. Berzsenyi Krisztián fogorvos látná el Olaszliszkán a fogorvosi teendőket.
Számunkra az a lényeg, hogy legyen fogorvosunk. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
52/2018. (VII.26.) számú határozata a fogorvosi feladatellátási szerződésről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
PERFEKT-DENT Kft.-vel (székhely: 3529 Miskolc, Aulich L. út 8. f 2., Cg.: 05-09-010218,
képviseli: Dr. Hornyákné Dr. Czina Zsuzsanna) kötött feladatellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésére, egyúttal a MEDICZINA-DENTÁL Bt.-vel (székhely:
3881 Abaújszántó, Arany J. út 115., Cg.: 05-06-010363, képviseli: Dr.Czináné Szép Kinga) kötendő
új feladatellátási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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Fekete Gyula polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy augusztus 03.-tól három
hétig szabadságon leszek. Alpolgármester asszonnyal mindent átbeszélek, a hivatallal telefonon
fogom tartani a kapcsolatot.
Ígéretet tettem, hogy a Szabadság utcába költözött hölgynek, Balogh Borbálának felhívom a
gondnokát, amit meg is tettem. Elmondtam neki a problémánakat, azonban Ő arról tájékoztatott,
hogy kérte a gondnoki felmentését a nagy távolság miatt, de megígérte, hogy segít a probléma
megoldásában.
Holykó Lászlóné képviselő: Úgy tudom, hogy most két hétre elutaztak és a kutyájukról nem
gondoskodtak, étlen, szomjan lézeng az udvaron.
dr. Séra Róbert aljegyző: Beszéltem a járási hivatal illetékes ügyintézőjével. Azt mondta, hogy a
kutyával történő veszélyeztetés szabálysértése miatt nem lehet feljelenteni. Ha be is jelentenénk az
állategészségügyre Ők sem tudnának vele mit kezdeni ugyanis magánterületre nem mehetnek be
Ők sem.
Kamarási Zoltánné képviselő: A Magyar-féle háznak szögezzük már be az ablakát, ott ugrálnak ki-be az
emberek. Lehet, hogy el is tudnánk birtokolni?
Fekete Gyula polgármester: Mivel nem használja az önkormányzat, ezért nem tudjuk elbirtokolni. Az
ablakok beszögezését azonban meg tudjuk oldani.
Kamarási Zoltánné képviselő: A Kossuth út és az Ady Endre út kereszteződésében ember magasságú a
gaz, zavarja a közlekedést. Az emlékműnél egy tujafa kiszáradt, amit jó lenne pótolni. Azt
hallottam, hogy az Oreskó-féle ház eladó, igaz 6 MFt-ot kérnek érte. Olyan jó lenne ott egy
öregotthont kialakítani. Maga az épület is nagy és a hozzátartozó porta is. Nem most gondolnám
megvenni, hanem amikor alkalom lenne a megvásárlására.
Fekete Gyula polgármester: Jól át kell ezt gondolni. Nem a vásárlással a fenntartással van gond. Jó
dolog, ha valamit megvalósítunk, de meg is kell tartani.
Holykó Lászlóné képviselő: Lomtalanítás mikor lesz?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Egyénileg történik a lomtalanítás. Aki rendszeresen fizeti a szemétszállítási
díjat, egyeztet a hulladékkezelővel és elvégzik a szolgáltatást.
Mikó Zoltán képviselő: Folytatni kellene a temető kerítés aljának a kitisztítását.
Fekete Gyula polgármester: Balázsi Gyula azt mondta, hogy két diák karos ollóval végigvágta.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: A régi öregek otthonának az állagmegóvását is meg kellene oldani.
Mikita József képviselő: A Dankó Pista utcán lévő szemét elszállításával kapcsolatban történt-e
előrelépés?
Fekete Gyula polgármester: Beszéltem Hercsik Istvánnal, ígéretet kaptam arra, hogy küld egy
árajánlatot.
Mikita József képviselő: Hiába kapja valaki a települési támogatást és átutaljuk a hulladékkezelőnek,
mégis küldik a felszólítást, hogy fizesse a szemétszállítási díjat. Lehet, hogy csak engem érdekel ez a
dolog, de szeretném újra elővenni az önkormányzati bérlakások díjainak felülvizsgálatát.
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Kamarási Zoltánné képviselő: Nekem az a véleményem, hogy hagyjunk nekik békét. Három ilyen
lakásunk van. Akik ezekben lakban itt dolgoztak a településen, itt élték le az életüket. Én nem
szavazom meg.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 17 óra 55 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

