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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. szeptember
15-én 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendes, nyílt üléséről.

Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző,
2) Dr. Gentischer Ferenc a Dunaújvárosi Járási Hivatal képviseletében,
3) Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi főmunkatárs
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a rendes, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 6 fős jelenlétével
határozatképes, egy képviselő igazoltan van távol. A rendes, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot
teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Stadler Gábor képviselők
személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
147/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendes, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Jákli Ferencné és
Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2016. szeptember 15.
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki
elfogadja a javasolt napirendet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
148/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a napirend elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
3. Rendeletalkotás a helyi népszavazásról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
4. Településrendezési terv módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Előirányzat-módosítási javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Tájékoztató a gazdálkodás 2016. I. félévi teljesítéséről
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kapcsán szándéknyilatkozat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
8. Víziközmű szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Terve 2017. évre
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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9. Csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tervezési szerződés
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
11. Fogorvosi ügyeleti díj módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
12. Dr. Tóth Anett előszállási lakos telekvásárlási ügye
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. Kovács Lajos előszállási lakos telekvásárlási ügye
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
14. Pályázat szociális célú tűzifa támogatásra
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
15. ASP rendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat benyújtása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
16. Bejelentések:
1./ Óvodás gyermekek úszótanfolyamának anyagi támogatása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 15.
II. Napirend tárgyalása
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az írásos tájékoztató nem teljes, ezért azt szeretném kiegészíteni több
témával, hogy mi is történt a nyár folyamán, hiszen utoljára június hónapban volt rendes
képviselőtestületi ülésünk.
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Talán mindenki hallott róla, volt lehetőség pályázni sportparkok létrehozására. A nyár elején
ezen dolgoztunk, hogy időben be tudjuk nyújtani. A pályázatot sikerült határidőre benyújtani,
át is vették, az átvételről dokumentáció készült. 2300 település pályázott rá, nagy az érdeklődés,
eredmény a közeljövőben nem várható.
Rendkívüli ülést tartottunk július hónapban, többek között a fogászati rendelés átszervezésével
kapcsolatosan. A fogorvos tartós helyettesítéssel végzi most a fogorvosi rendelést, a szolgáltató
ebben az esetben az önkormányzat lesz. Elég sok időt vett igénybe a szükséges iratok
beszerzése, de határidőre megtörtént. November hónapban kapunk majd először finanszírozást,
de szabályosan működünk.
A futballpályát fel kellett újítani. Lelkes csapat viszi az egyesület vezetését, sok változást
igyekeztek végrehajtani a pálya körül, amiben segítséget kellett nyújtani: labdafogó háló cseréje
történt meg, új háló került a kapuba, kispadot helyeztünk el. A pályának így rendezettebb
környezete lett. Ennek a munkának is voltak költségvonzatai, amit az önkormányzat vállalt
magára, mivel az egyesületnek erre nem volt pénze.
Az iskolai tornaterem festése megtörtént, a parketta lakkozása is elkészült, nagyon szép lett az
eredmény. A világításra kell még költenünk, néhány lámpatest cseréje szükséges.
Megvásároltuk a gyógyszertár mellett lévő két ingatlant. Felém már néhány személy jelezte,
hogy szeretne majd a bölcsődében dolgozni. Én elmondtam, hogy egyelőre csak a területet
vettük meg, még az sem biztos, hogy bölcsőde épül ott, a terveink között szerepel. A
tájékoztatóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás?
Stadler Gábor képviselő: a Barátság utcában milyen villamos átépítés történt?
Farkas Imre polgármester: az átépítés még nem történt meg, ezután kerül rá sor. Villamos
hálózat felújítás lesz, oszlop áthelyezéssel. Egy előzetes bejárás volt eddig, a felújításra a
közeljövőben kerül sor.
Magyari Ferenc alpolgármester: szerepel a tájékoztatóban, hogy a Magyar Közúttól jártak itt.
Kérdezném, hogy milyen témában?
Farkas Imre polgármester: egy közeli lakó jelezte, hogy a főúti kanyarban az aszfalt meg van
gyűrődve és az áthaladó kamionok olyan rezgést keltenek a lakásban, hogy nem lehet
nyugodtan pihenni. A Magyar Közút képviselője nem „talált” problémát. Erről tájékoztattam a
lakót, azt mondta, szívesen vendégül látja a Közút képviselőjét egy éjszakára, mert akkor
megtapasztalná a problémát. Én a magam részéről még nem adtam fel a megoldás keresését. A
Magyar Közút képviselője megígérte, hogy jelezni fogja a problémát a városi kirendeltség felé,
az esetleges megoldás érdekében.
Magyari Ferenc alpolgármester: kérdésem, hogy a faluban név szerint ki töltötte be a 90.
életévét?
Farkas Imre polgármester: Fülöp Sándorné töltötte a közelmúltban a 90. életévét, akit
köszöntöttem, egyébként a helyi újságban cikk is megjelent róla.
Stadler Gábor képviselő: a szennyvízcsatorna bejárásnak mi volt az eredménye?
Farkas Imre polgármester: a szennyvízcsatorna hálózat és telep egy éves garanciális bejárása
megtörtént, ahol a résztvevőktől több hiba bejelentés kivizsgálását kértem. Bejártuk az érintett
szakaszokat, illetve a telepet. A szennyvíztisztító telep problémáit szeptember 30-áig kell
kijavítani, a gerinchálózatban jelentkező hibákat pedig, amelyeknek nagy többsége tömörítési

5

hiba, október 30-ig. 3-3 kocsi salakot fog ideszállítani a két kivitelezést végző cég, ez mintegy
140 tonna salak lesz és ebből azokat a helyeket, ahol probléma van, rendbe hozzuk.
Megpróbálunk javítani az utak állapotán.
Összességében elmondható, hogy nem voltak jelentős hibák, inkább a tisztító teleppel, ahol
egy-egy szelep időről-időre beragad és nem ereszti le a szennyvizet. Ezek egy részét azonnal
kijavították, egy részét viszont nem. A számítógép is rendre tönkre megy, valószínűleg a
frekvenciaváltó miatt. A szűrőket megvásárolják és remélhetőleg megoldódik a probléma.
Jákli Ferencné képviselőnő: nem szorosan ide tartozó téma, de szeretném megkérdezni, hogy a
gyógyszertárral kapcsolatosan tud-e valamilyen tájékoztatást adni a lakosoknak? Ugyanis
furcsa hírek keringenek a gyógyszertárról.
Farkas Imre polgármester: mindenki azt mondja, hogy bezárt a gyógyszertár, de ez nem igaz, a
gyógyszertár működik. Elképzelhető, hogy év vége felé ideális esetben tulajdonos váltás lesz,
de folyamatos nyitva tartás mellett történik majd meg a váltás. Tehát hangsúlyozni szeretném,
hogy a gyógyszertár naponta nyitva van és lehet menni gyógyszert kiváltani. A gyógyszerésznő
is jelezte, hogy ezek a hírek nem tesznek jót a gyógyszertár működésének. Elmondta, hogy
amennyiben halaszthatatlan ügye van, 1-2 órára bezárja a gyógyszertárat, de egyébként
folyamatosan nyitva tart a gyógyszertár. A gyógyszerésznő egyébként a gyógyszertárral
kapcsolatosan felmerülő mindenfajta ügyről folyamatosan tájékoztat engem, nagyon korrektül
kezeli.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a polgármesteri tájékoztatót az ülésen elhangzott
szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az,
aki elfogadja a tájékoztatót?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
149/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót az ülésen
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 15.
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: határidő módosítás nem szükséges egyetlen határozat esetében sem,
a jelentésben szereplő határozatok végrehajtása minden esetben megtörtént. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, a jelentést elfogadásra javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az,
aki elfogadja a jelentésben foglaltakat?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
150/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
112/2016.(V.26.) ÖK. számú határozat,
113/2016.(V.26.) ÖK. számú határozat,
121/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
123/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
124/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
125/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
126/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
127/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
128/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
129/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
130/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
131/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
132/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
133/2016.(VI.23.) ÖK. számú határozat,
136/2016.(VII.15.) ÖK. számú határozat,
140/2016.(VII.15.) ÖK. számú határozat,
141/2016.(VII.15.) ÖK. számú határozat,
142/2016.(VII.15.) ÖK. számú határozat,
144/2016.(VII.15.) ÖK. számú határozat,
145/2016.(VII.15.) ÖK. számú határozat,
146/2016.(VII.15.) ÖK. számú határozat
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. szeptember 15.
3. Rendeletalkotás a helyi népszavazásról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: a Fejér Megyei Kormányhivataltól kaptunk egy megkeresést, amely
szerint vizsgáljuk felül a helyi népszavazásról szóló rendeletünket. Viszonylag ritkán fordul
elő, hogy egy településen népszavazást tartanak, a helyi rendeletünk is már elég régi és 2010
után teljesen új jogszabályok léptek életbe. Elég sok mindent leszabályoznak a központi
jogszabályok, ezért a helyi rendeletnek csupán azt kell tartalmaznia, hogy helyi népszavazást
hány állampolgár indíthat, a tárgyköröket nem szükséges helyileg szabályozni. Előszálláson
körülbelül 1900 fő választópolgár van, a rendelet-tervezet 20 %-ot tartalmaz, ami körülbelül
400 főt jelent. Erről szól a helyi rendelet-tervezet.
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Magyari Ferenc alpolgármester: a törvény azt is szabályozza, hogy mennyi lehet a minimum és
a maximum választópolgári létszám, gondolom, ezért nincs külön szerepeltetve a rendelettervezetben. Tudomásom szerint ennek 10 és 25 % között kell lennie.
Farkas Imre polgármester: véleményem szerint 400 fő már elfogadható létszám. Amennyiben
nincs több kérdés, hozzászólás, a helyi népszavazásról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett rendelettervezetet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Településrendezési terv módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a rendezési terv módosítása még a tavalyi évben elkezdődött. Ennek
oka az volt, hogy Bibicben egy területet, ami régebben gazdasági területként szerepelt a
rendezési tervben, 2011. évben valamilyen ok folytán kikerült a tervből. Bibicben élő és ott
gazdálkodó előszállási lakos kezdeményezte, hogy ez a terület kerüljön vissza gazdasági
területként a rendezési tervbe. Ezért elindítottuk a rendezési terv módosításának folyamatát,
most értünk ennek a folyamatnak a végére. A rendezési tervben ezen kívül módosításra került,
mivel korában felmerült, hogy a legkisebb beépítési területnagyság 400 m2, és előfordulhat,
hogy valaki a jövőben nagyobb területen szeretne majd építeni, ezért célszerűbb volt ezt a
területnagyságot növelni. Százalékos arányban adtuk meg, hogy adott ingatlan hány
százalékáig beépíthető. Felmerült még az is, hogy milyen magas lehet egy épület. A födém
aljától számítva 7 méterben határoztuk meg, ezt a megyei főépítész kifogásolta. Én azt
mondtam, ne zárjuk ki a lehetőségét annak, hogy valaki ilyen magas épületet építhessen, ezek
után a megyei főépítész azt mondta, hogy furcsállja, de elfogadta a javaslatot.
Ezek a változások lettek több körben a hatóságoknál átvezetve, és ezek szerepelnek a módosító
rendeletben.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a rendezési terv módosításával kapcsolatosan, elsőként
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot bocsátom szavazásra, ami a
Településszerkezeti Terv módosításának elfogadásáról szól. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
határozati javaslatban foglaltakat?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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151/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Településszerkezeti Tervéről szóló
85/2005.(IX.26.) számú önkormányzati határozat
módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. Törvény
9/B § (2) bekezdés a) pont szerinti feladat ellátásához kapcsolódó hatáskörben eljárva a
következő határozatot hozza:
(1) A Képviselőtestület jóváhagyja jelen határozattal „Előszállás
településszerkezeti tervének módosítása” című dokumentumot.

Nagyközség

(2) A Képviselőtestület elfogadja az (1) pontban jóváhagyott módosításokat tartalmazó
leírást és annak mellékletét képező T-1/M2 (M 1:10000) tervlapot.
(3) A településszerkezeti terv módosítása az elfogadást követő 30. napon lép hatályba.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek az előterjesztett rendezési terv
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
13/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete
Előszállás Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló
15/2005.(IX.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Előirányzat-módosítási javaslat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az év elején összeállítjuk az éves költségvetést, de év közben
érkeznek olyan nem várt, előre nem látható kiadások, amiket előirányzat-módosítással lehet a
költségvetésben a helyükre tenni. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok az előirányzatmódosítási javaslatot megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
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Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az előirányzat-módosítási javaslatot elfogadásra
javasolom a képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért az előterjesztett előirányzatmódosítással?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet alkotta:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. Tájékoztató a gazdálkodás 2016. I. félévi teljesítéséről
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: néhány számadatot szeretnék ismertetni az írásos tájékoztatóból:
2016. június 30-án az önkormányzat számláján 21,6 millió forint volt, a polgármesteri hivatal
számláján 515.000 Ft, a Patakparti Óvoda számláján 75.000 Ft, összesen 22.191.000 Ft volt a
számlánkon. A kiadások főösszege 126.918.000 Ft, a bevételi főösszeg pedig 134.229.000 Ft
volt ebben az időszakban. az iparűzési adó 59 %-ra, a gépjárműadó 42 %-ban teljesült,
időarányosnak mondható. Összességében elmondható, hogy nagyjából időarányosan állunk a
költségvetés teljesítésével. Összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok előzetesen
megtárgyalták a gazdálkodás 2016. I. félévi teljesítéséről szóló írásos tájékoztatót és azt
elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Amennyiben a gazdálkodás féléves teljesítésével kapcsolatosan nincs kérdés, hozzászólás, az
előterjesztett tájékoztatót elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
tájékoztatóban foglaltakat?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
152/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a gazdálkodás 2016. I. félévi teljesítésének
elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a gazdálkodás 2016. I. félévi
teljesítéséről szóló írásos tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 15.
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7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kapcsán szándéknyilatkozat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: minden évben lehetőség van arra, hogy a felsőfokú tanulmányokat
hallgatók számára ösztöndíjat biztosítson önkormányzatunk. Ez általában egy adott összeg,
amelynek egyik részét az állam adja, másik részét pedig az önkormányzat.
Összevont bizottsági ülés keretében a bizottságok ezt a témát megtárgyalták és javasolják a
képviselőtestületnek, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2016/2017-es tanévben is vegyen részt
az önkormányzat ebben a pályázatban. Ezért javasolom a képviselőtestületnek a
szándéknyilatkozat megtételét. Kérdésem, ki az, aki egyetért a pályázathoz történő
csatlakozással?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
153/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton
való részvételről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016-2017. tanévben részt
kíván venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton, megbízza
Polgármester Urat, hogy a csatlakozáshoz szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 3. (a szándéknyilatkozat megküldésére)
8. Víziközmű szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Terve 2017. évre
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Mezőföldvíz KFT elkészítette 2017-2031 közötti időszakra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervét. Ebben a tervben az szerepel, hogy milyen fejlesztésekre van
szükség az elkövetkezendő években. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a Gördülő
Fejlesztési Tervet is megtárgyalták és annak elfogadását javasolják a képviselőtestületnek.
Ebben a témában több határozat meghozatala is szükséges: többek között nyilatkozni kell arról,
hogy a kötelező bérleti díjon felül milyen összeget szeretnénk fordítani a víziközműre. Erre
javaslatom, hogy nulla legyen ez az összeg. A bérleti díj összegét a víziközműre fordítjuk, és
adott esetben az önkormányzat is költ rá. A végelszámolásnál valamennyi összeg megmarad,
esetleg azt majd fel lehet használni fejlesztésre, de egyelőre még nem tudjuk, hogy ez az összeg
mennyi lesz.
Elsőként javasolom a képviselőtestületnek, hogy a víziközmű szolgáltatás 2017-2031.
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét fogadja el. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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154/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a víziközmű szolgáltatás 2017-2031. évi
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testület megbízza a
MEZŐFÖLDVÍZ Kft-t a melléklet szerinti Előszállási víziközmű rendszer 2017-2031. évi
GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával,
valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az
Önkormányzatot.
2.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testület nyilatkozik,
hogy a melléklet szerinti Előszállási víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési
Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő
részével összhangban van.
3.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet
szerinti Előszállási víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik,
hogy a 2017-es várható bérleti díjakon, valamint a 2016-os GFT-ben jóváhagyott
tartalékoláson kívül, az Önkormányzat 0 Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott
víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX.
törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel és a víziközmű rendszerek felújítására,
pótlására és fejlesztésére használ.
4.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet
szerinti Előszállási víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét
elfogadja.
5.) Előszállás Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet
szerinti Előszállási víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja.
6.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Farkas Imre
polgármestert a szükséges nyilatkozatok és megállapodás aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 10. (a döntésről történő értesítésre)
9. Csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tervezési szerződés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a tavalyi évben ősszel döntöttünk arról, hogy a település bizonyos
részére elkészíttetjük a csapadékvíz elvezetés tervét. Télvíz idején kiderült, hogy még egy utca
problémás, ez pedig a Petőfi utca. A csapadékvíz elvezetési terv elkészítésére kértem három
árajánlatot, amelyek a következők:
1./ Péter Ferenc (Nemesvámos):
790.000 Ft + ÁFA,
2,/ TRI-VIA-PLAN KFT (Veszprém):
720.000 Ft + ÁFA,
3./ BESZT KFT (Veszprém):
650.000 Ft + ÁFA.
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Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták az árajánlatokat és azt javasolják a
képviselőtestületnek, hogy a legolcsóbb árajánlatot adó BESZT KFT-vel készíttessük el a
Petőfi utca csapadékvíz elvezetési tervét. Szeretném megjegyezni, hogy a szennyvízcsatorna
beruházást is a Beszt KFT tervezte, valamint a létesítési elvi vízjogi engedélyhez szükséges
tervet is ők készítették. Az engedély megkérése folyamatban van.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a képviselőtestületnek, hogy a Beszt KFT
650.000 Ft + ÁFA összegű árajánlatát fogadja el, és a Beszt KFT-t bízza meg a Petőfi Sándor
utca csapadékvíz-elvezetési tervének elkészítésével. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
155/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Petőfi Sándor utcai csapadékvíz-elvezetési terv elkészítéséről
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a BESZT KFT
(8200 Veszprém, Stadion köz 5.) Petőfi Sándor utca csapadékvíz elvezetési tervének
elkészítésére benyújtott 650.000 Ft + ÁFA összegű árajánlatát.
2.) A Képviselőtestület megbízza a BESZT KFT-t (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) a benyújtott
árajánlat alapján a Petőfi Sándor utca csapadékvíz elvezetési tervének elkészítésével.
3.) A csapadékvíz elvezetési terv elkészítés költségének fedezete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében az Előszállási Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat által
visszautalásra kerülő, önkormányzat korábbi pályázatához felhasznált önerő összege.
4.) A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a BESZT KFT-vel kötendő
tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 15. (a tervezési szerződés aláírására)
10. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Győriné Tar Edit aljegyző: 2016. október 2-án népszavazás lesz az országban. Ugyan a
szavazatszámláló bizottságokat a törvény szerint meg kell választani az országgyűlési
választások előtt és négy évig érvényes a mandátumuk, de nem mindenki tudja vállalni a
különböző választásokat. Minden érintett személlyel egyeztettem, aki a 2014. évi választások
során részt vett ebben a munkában. Az egyeztetés eredményeképpen terjesztettem a
képviselőtestület elé a szavazatszámláló bizottságok összetételét, amit szeretném, ha a
képviselőtestület elfogadna. Elég nehéz összeállítani a szavazatszámláló bizottságokat, mert
sajnos többen visszamondják a megbízatást.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom a
képviselőtestületnek a szavazatszámláló bizottságok személyi összetételéről szóló határozati
javaslat elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
156/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a 2016. évi népszavazás szavazatszámláló bizottságainak tagjairól
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évi népszavazásra a
szavazatszámláló bizottságok tagjait a következők szerint hagyja jóvá:
Szavazatszámláló Bizottságok Tagjai
Név
Kovács
Zoltánné
Löttös Istvánné
Szuszits Béláné
Telek Attiláné
Csereklyei
Jánosné
Viktor Józsefné
Bertalanné
Bodri Anikó
Schermann
Ildikó
Bor Györgyné
Szerencse
Jánosné
Pintérné Varga
Rózsa
Mráz Jánosné
Szijjártó
Mónika
Nyúl Angéla
Bazsik
Zoltánné

Lakcím
Arany János
utca 3.
Balatoni út 70.
Árpád utca
92/A.
Rákóczi F. u. 2.
Arany J. u. 24.
Balatoni út 44.
Árpád utca
65/C.
Bem u. 12.
Nyár utca 1.
Petőfi Sándor u.
76.
Petőfi S. u. 8/A.
Árpád u. 48/A.
Balatoni u. 78.
Tavasz u. 11.
Nagykarácsonyi
u. 33.

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző
Határidő: 2016. szeptember 15.
11. Fogorvosi ügyeleti díj módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Farkas Imre polgármester: jelenleg ha valaki hétvégén keresi fel a fogorvost, az ügyeleti díj
személyenként 6.500 Ft, amit az önkormányzat fizet az érintett lakos ellátása után. Az
ügyeletben résztvevő fogorvosok jelezték, hogy ezt az összeget emelni szeretnék, amit a
rezsiköltség emelkedésével indokolnak. Javaslatuk 8.000 Ft/személy.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a fogorvosi ügyeleti díj módosítását,
egyetértenek a díj emelésével, az erről szóló döntés meghozatalát javasolják a
képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki egyetért a fogorvosi ügyeleti díj 8.000 Ft-ra történő
emelésével?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
157/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a hétvégi fogorvosi ügyeleti díj módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a hétvégi fogorvosi ügyeleti díj
összegét 2016. szeptember 19. napjától 8.000 Ft/alkalom összegre módosítja.
A fogorvosi ügyeleti díj az önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére
kerül kifizetésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30. (az érintett fogorvosok értesítésére)
12. Dr. Tóth Anett előszállási lakos telekvásárlási ügye
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: Dr. Tóth Anett előszállási lakos a Nyár utca jobb oldalának utolsó
három telkére vételi szándékot jelzett a képviselőtestület felé. Az ingatlanokat ingatlan
értékbecslő felértékelte, az értékelés eredménye 3 x nettó 385.000 Ft.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a három telket az értékbecslő által megállapított áron
ajánlja fel megvételre a kérelmezőnek. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok a
telekvásárlást megtárgyalták és egyetértenek a megállapított áron megvételre történő
felajánlással. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
158/2016.(IX.15.) számú Önkormnányzati Képviselőtestületi
Határozat
1452/19, 1452/20, 1452/21 hrszámú területek értékesítéséről
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonát képező, előszállási belterületi 1452/19 hrszámú, 1100 m2
nagyságú, természetben Előszállás, Nyár u. 17., 1452/20 hrszámú, 1100 m2 nagyságú,
természetben Előszállás, Nyár u. 19., valamint 1452/21 hrszámú, 1100 m2 nagyságú,
természetben Előszállás Nyár u. 21. szám alatt lévő, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, ingatlanokat, összesen nettó 1.155.000 Ft vételárért.
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2.) A Képviselőtestület felkéri Farkas Imre polgármestert, hogy az októberi rendes
képviselőtestületi ülés elé terjessze az ingatlanok értékesítését.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 27. (az előterjesztésre)

13. Kovács Lajos előszállási lakos telekvásárlási ügye
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: szintén telekvásárlási szándékot jelzett Kovács Lajos előszállási
lakos a Feszty Árpád u. 30. szám alatt található ingatlanra. Ezt az ingatlant szintén
felértékeltettük, az értékbecslő által megállapított ár nettó 277.000 Ft + ÁFA.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták Kovács Lajos telekvásárlási ügyét is,
javaslatuk a képviselőtestület felé: az értékbecslő által megállapított áron kínálja fel a
képviselőtestület a területet először a bérlőnek, mivel elővásárlási joga van, ha ő nem kíván élni
ezzel a jogával, akkor a kérelmezőnek. Javasolom a határozati javaslat elfogadását. Kérdésem,
ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
159/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
1869 hrszámú terület értékesítéséről
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonát képező, előszállási belterületi 1869 hrszámú, 865 m2
nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, természetben 2424 Előszállás,
Feszty Árpád u. 30. szám alatt lévő ingatlant, nettó 277.000 Ft vételárért.
2.) A Képviselőtestület felkéri Farkas Imre polgármestert, hogy az októberi rendes
képviselőtestületi ülés elé terjessze az ingatlan értékesítést.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 27. (az előterjesztésre)

14. Pályázat szociális célú tűzifa támogatásra
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az elmúlt két évben már pályáztunk szociális célú tűzifa támogatásra,
nagy sikere volt a lakosság körében. November hónaptól következő év február 15-ig kellett
kiosztani a tűzifát az arra rászorulóknak. Első alkalommal 37 erdei m3, majd tavaly 64 erdei
m3 tűzifa beszerzésére kaptunk támogatást. Meg van határozva, hogy milyen mutatószámok
alapján igényelhetünk tűzifát. Az idei évben maximum 272 erdei m3-t lehet igényelni. Az
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önkormányzatnak 345.440 Ft-tal kell hozzájárulnia és a szállítási költséget kell vállalnia.
Javasolom, hogy nyújtsuk be a pályázatot szociális célú tűzifa támogatásra, kicsi az esély arra,
hogy az általunk igényelt mennyiségre megkapjuk a támogatást, de megpróbáljuk. Az
összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták ezt a napirendi pontot is és javasolják
a pályázat benyújtását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
160/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
szociális célú tűzifa támogatás igényléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázni kíván az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó települések számára meghirdetett, szociális célú tűzifa
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.
A szociális célú tűzifa pályázatban igényelt mennyiség 272 m3, a mennyiség önerejének
összege bruttó 345.440 Ft.
A szociális célú tűzifa szállítási költségeit az önkormányzat saját költségvetésének szociális
kiadásai terhére biztosítja, az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Az önerő összegének fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének szociális kiadásai.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30. (a pályázat benyújtására)
15. ASP rendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat benyújtása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a jelenlegitől eltérő, teljesen más informatikai rendszerbe kell az
önkormányzatnak 2017. január 1-től belépnie és dolgoznia, nemcsak a gazdálkodás, hanem az
önkormányzat szinte minden területét érintően. A rendszer kiépítéséhez szükséges anyagi forrás
előteremtéséhez pályázat benyújtására van lehetőség, Ez az ASP rendszer felülről nyitott
rendszer, ami azt jelenti, hogy a kormányzati szerveknek rálátásuk lesz az önkormányzati
rendszerre, teljes központi felügyelet alá kerülünk. Egy központi szerveren fog működni a
program. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok szintén tárgyalták ezt a napirendi pontot is
és javasolják a képviselőtestületnek a pályázat benyújtását.
Vannak aggályaink a rendszer működtetését illetően, de a pályázati lehetőséggel élnünk kell,
ezért javasolom a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását a pályázat
benyújtásáról. Kérdésem, ki az, aki egyetért a pályázat benyújtásával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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161/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az ASP rendszerrel kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. §
(2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai
hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP)
nyújtó elektronikus információs rendszer kiépítésének és működtetésének elősegítésére kiírt
„KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című pályázaton részt kíván venni.
2.) A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.
3.) A pályázat célja: Előszállás Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása a kormányzati
ASP rendszerhez.
4.) A pályázat költsége: legfeljebb 6.000.000 Ft, a vállalandó önerő kizárólag a projekt nem
elszámolható költségeihez szükséges.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30. (a pályázat benyújtására)
Farkas Imre polgármester: a 2. számú határozati javaslat pedig arról szól, hogy felmerül a
lehetősége - mivel jelenleg más rendszereket használunk -, hogy az ASP rendszer és az általunk
jelenleg kezelt rendszerek közötti interfész hozzáférést megigényeljük az illetékes
minisztériumtól. Ezzel a lehetőséggel szeretnénk élni, kérdés, hogy engedélyezik-e vagy sem,
de szeretnénk megpróbálni. Javasolom, hogy a kérelem kerüljön benyújtásra az illetékes
minisztérium felé. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok egyetértettek ennek a
lehetőségnek a kihasználásával. Kérdésem, ki az, aki egyetért a 2. számú határozati javaslatban
foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
162/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az ASP rendszer interfésszel történő igénybevételéről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a kormányzati ASP rendszerhez
az önkormányzati adattárház számára a meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész
kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) kíván csatlakozni.
Az interfészes csatlakozás költségeihez szükséges összeget az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja.
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A képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert, hogy az interfészes csatlakozásra
való kérelmet az illetékes e-közigazgatásért felelős miniszterhez nyújtsa be.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30. (a kérelem benyújtására)
16. Bejelentések:
1.) Óvodás gyermekek úszótanfolyamának anyagi támogatása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az elmúlt két évben az önkormányzat már támogatta az óvodás
gyermekek úszótanfolyamát. Az úszásoktatás ingyenes, az önkormányzatnak az autóbusz
költséget kellene finanszíroznia, amelynek összege 100.000 Ft.
Összevont bizottsági ülésen a bizottságok az óvodavezető kérelmét megtárgyalták és javasolják
az úszásoktatás utazási költségének finanszírozását. Ezért javasolom a képviselőtestületnek az
utazási költséggel történő támogatást. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
163/2016.(IX.15.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
az óvodás gyermekek úszótanfolyamának utazási
költségei finanszírozásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Patakparti Óvoda
óvodás gyermekeinek úszótanfolyamának utazási költségeit 100.000 Ft-tal támogatja.
A támogatás összegének fedezete az Előszállási Patakparti Óvoda 2016. évi költségvetésének
dologi kiadása.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. október 15. (a támogatási összeg átutalására)
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Farkas Imre polgármester: több napirend a mai rendes, nyílt képviselőtestületi ülésen nincsen,
amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a rendes, nyílt képviselőtestületi ülést 17,45 órakor
bezárom.
kmf.
dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jákli Ferencné
hitelesítő

Stadler Gábor
hitelesítő

