JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésén a
Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése
Detre László, Nógrádi Gergely, Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor Gergő nincs
jelen.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és az egyebekhez érkezett anyagokat és az eredeti napirendi
pontok közül a 3., 10. és 9. sz. pontot javasolja törölni.
Kruzslicz István napirend előtt szeretné kérdést feltenni a Jegyzőnek.
A testület a napirendi pontokat 11 igen egyhangú szavazattal elfogadja.
Kruzslicz István elmondja, hogy két hete vasárnap egy beteg rókát találtak Alsógödön. Szeretné
tudni, hogy mi történt vele. Kifogásolja, hogy a gyepmesterek semmilyen védőeszközzel nem
rendelkeztek.
Dr. Szinay József elmondja, hogy kért tájékoztatást a gyepmesterektől, de a vizsgálati eredmény
még nem érkezett meg. Amint megérkezik az eredmény tájékoztatni fogja a képviselőt és a
lakosságot is.
Markó József elmondja, hogy a Kisfaludy utcai lakás kiürítése folyamatban van. A pályázatírásra
kiírt közbeszerzési eljárás nyertes cége megkereste és a testületi döntésnek megfelelően fogják
aláírni a szerződést.
1. Dunakeszi Rendőrkapitány beszámolója a 2007. évi munkáról
Előadó: Kovács László kapitány
Kovács László ismerteti az előterjesztést. Megkéri az őrsparancsnokot, hogy foglalja össze a
beszámoló anyagát.
Tóth Zoltán ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy új helyettese van Nagy Attila személyében, aki
korábban határőr volt.
Kruzslicz István gratulál a beszámolóhoz. Tudomása szerint a városban két polgárőrség működik.
Kérdése, hogy miért van két polgárőrség?
Markó József elmondja, hogy az új polgárőrség úgy hirdeti magát, hogy ők az egyetlenek, akik
pártoktól függetlenek. Ezt kikéri a másik polgárőrség nevében is, mert ők is pártoktól függetlenül
működnek már hosszú évek óta, a lakosság megelégedésére.
Kovács László elmondja, hogy csak olyan polgárőrséggel működnek együtt, akik a
jogszabályoknak megfelelően tevékenykednek.
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Kovacsik Tamás kérdése, hogy innen is vezényeltek e rendőröket?
Kovács László elmondja, hogy innen nem, hanem csak a határ melletti településekről.
Dr. Szinay József kérdése, hogy az önkormányzati trafipax üzemeltetésről van már konkrét
információ?
Kovács László elmondja, hogy még nincs semmilyen konkrét információja, amint lesz tájékoztatni
fogja az önkormányzatot.
Csányi József kérdése, hogy mit lehet tenni a száguldozókkal?
Kovács László szerint nagy eredményt az objektív felelősség bevezetése hozhat majd.
Sándor István észrevétele, hogy a megyei kapitány beszámolója más adatokat tartalmaz. Melyik az
igaz?
Kovács László elmondja, hogy a testület előtt lévő beszámoló a Gödi Rendőrőrs tevékenységéről
szól.
Mikesy György észrevétele, hogy a bűncselekmények során az áldozatok nagy részben hátrányos
helyzetűek. Tesznek valamit azért, hogy jobban tájékoztassák ezt a réteget?
Kovács László elmondja, hogy amivel igazán foglalkozni tudnak, az a mozgássérültek számára
fenntartott parkolóhelyek szabadon hagyása. Sok az az érintett lakossági kör, akiknek a részére
prevenciót kellene alkalmazni. Ha megszerveznek egy összejövetelt, ahol a fogyatékos emberek
összejönnek, nagyon szívesen tartanak tájékoztatót.
Dr. Bognár László megköszöni az állománynak, hogy a városi rendezvényeken részt vesznek és
segítik a munkát.
Kruzslicz István szerint egy részletes és pontos tájékoztatót kaptak. Javasolja, hogy fogadják el a
beszámolót.
A testület a beszámolót 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
38/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A rendőrség 2007. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Rábai Zita megérkezik
2. Közterület-felügyelet beszámolója a 2007. évi tevékenységről
Előadó: Kovács László közterület-felügyelet vezető
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Kovács László ismerteti a beszámolóját.
Csányi József kéri, hogy a házak elé, a járda mellé kihelyezett kövek ügyébe is intézkedjenek.
Dr. Pintér György kérdése, mi az oka annak, hogy az egy intézkedésre eső bírságok összege
csökken?
Kovács László tavaly még sok helyen csak figyelmeztettek.
Kruzslicz István kérdése, hogy kapnak előzetes figyelmeztetést a kisebb szabályokat megszegők?
Véleménye szerint nem a mindenáron büntetés a lényeg? Hogyan lehet a közterület-felügyeletet
elérni?
Kovács László azokat, akik csak kisebb szabályokat sértenek meg első sorban figyelmeztetik.
Túlkapásokról nem tud. A Közterület-felügyelet elérhetőségét a Gödi Körképbe közzé fogják tenni.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a nyári időszakban ügyeletet működtetnek a közterületfelügyeletnél, de erre a téli időszakban nincs szükség.
Markó József javasolja, hogy a beszámolót fogadják el, az átalakításokat pedig később tárgyalják.
A testület a12 igen, 1 tartózkodással elfogadja a beszámolót.
39/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A közterület-felügyelet 2007. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács László közterület-felügyelet vezető

3. Településszerkezeti terv jóváhagyása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szakbizottságok az anyagot
megtárgyalták és egyhangúan elfogadták. Ismerteti az eljárási és véleményezési határidőket.
A testület az előterjesztést 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
40/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az alábbi változtatásokkal a Településszerkezeti Terv módosítását lezárja:
- a 13/2007. sz. Ök. határozatból az 1. sz. bányára vonatkozó részt törli
- a 037-es táblára vonatkozó, a Településszerkezeti Terv előzetes véleményezési eljárásnak
44-47. sz. módosítását törli
- elfogadja a 062/16,47, a 099/12,17 sz. területek átminősítését mezőgazdasági területről
tervezett erdőterületté minősíti át
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-

a 047/10 hrsz-ú terület minősítése tervezett gazdasági-szolgáltató terület

Határidő: azonnal
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

4. Településfejlesztési koncepció elfogadása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.
A testület 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja az előterjesztést
41/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az Ecorys Magyarország Kft által készített településfejlesztési koncepciót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

5. Változtatási és telekalakítási tilalom feloldása a kerékpárút létesítésével érintett
ingatlanok esetében
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és
elfogadták.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
Göd Város Önkormányzatának 12/2008. (III. 27.) sz. Ök. rendelete
a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő
elővásárlási jog és változtatási tilalom megállapításáról szóló
16/2004. (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 2.§-át az alábbiak szerint módosítja.
A változtatási tilalmat az alábbi ingatlanok tekintetében megszünteti:
018/10-20, 037/1, 039/3-20.
2.§
A rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:
A telekalakítási tilalmat az alábbi ingatlanok tekintetében megszünteti:
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6226, 6953, 6954, 6955, 6956/5-6, 6958/34, 6958/37, 6958/39.
3.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

6. Telekalakítási tilalom feloldása a 6242 és a 6262/1 hrsz-ú ingatlanok esetében
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és
elfogadták.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 13/2008. (III. 27.) sz. Ök. rendelete
a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő
elővásárlási jog és változtatási tilalom megállapításáról szóló
16/2004. (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:
A telekalakítási tilalmat az alábbi ingatlanok tekintetében megszünteti:
6242, 6242/1.
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

7. Rovásírásos tábla elhelyezése
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Kérdése, hogy mikor legyen a tábla avatása?
Javaslatéként június 4-e hangzott el.
Mikesy György kérdése, hogy ki fogja felállítani a táblát?
Dr. Bognár László elmondja, hogy az önkormányzat.
A testület az előterjesztést 10 igen, 2 nem szavazattal elfogadja
42/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A beérkezett rovásírásos táblatervet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a város bevezető útjain
kihelyezendő táblán a rovásírás mellett magyar nyelven is szerepeljen a GÖD felirat.
A tábla avatására 2008. június 4-én kerül sor.
Határidő: 2008. június 4.
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester

8. Javaslat a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság új tagjára
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Sellyei Noémit javasolja új tagnak.
A testület az előterjesztést 10 igen, 2 nem szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzat 14/2008. (III. 27.) sz. Ök. rendelete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 9/2004. (III. 17.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 5. sz. melléklet „Az állandó bizottságok tagjainak névsora, lakcíme és a bizottságok
feladat és hatásköre” az alábbiak szerint változik:
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tagjai:
Dr. Pintér György elnök
Sellyei Noémi
Rábai Zita
Kruzslicz István
Farkas Éva
Mészáros Emília
Rakaczki István
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

9. Jeltolmácsi szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Mikesy György képviselő kérése, hogy minden
megkezdett félóra legyen az elszámolás alapja. A szerződésből törlésre került az útiköltség
elszámolás, mivel a szállítást Mikesy úr végzi. A kérés csak annyi, hogy egy kommunikátor
készüléket szerezzen be számára az önkormányzat.
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Dr. Pintér György örül annak, hogy végre rendeződik ez a kérdés. Számára azonban nem
egyértelmű, hogy a visszamenőleges elszámolás hogyan történik.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a visszamenőleges kifizetés lehetséges, amire külön
megállapodás kötnek majd.
Nógrádi Gergely megérkezik.
Markó József szerint a jövőbeni megállapodást fogadják el. A visszamenőleges elszámolást most
már nehéz igazolni.
Sándor István szerint a képviselő nem csak az üléseken vesz részt, hanem van egyéb képviselői
munkája is. Véleménye szerint egy általányt kéne megállapítani, ami tartalmaz minden képviselő
tevékenységet.
Rábai Zita szerint a mostani szerződés akár példaértékű is lehet.
Dr. Szinay József szerint nincs akadálya a visszamenőleges rendezésnek, hiszen készült kimutatás
arra vonatkozóan, hogy hány órát vették igénybe a tolmácsot.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. Mikesy György nem szavazott.
43/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A jelnyelvi tolmácsolásra vonatkozó megbízási szerződést elfogadj azzal a kiegészítéssel, hogy az
elszámolás alapja minden megkezdett félóra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző
Visszamenőleges keretösszeg 600 eFt: 10 igen 2 tartózkodással elfogadja. Mikesy György nem
szavazott.
44/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A jelnyelvi tolmácsolás visszamenőleges elszámolására 600.000 Ft-os keretösszeget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

Mikesy György kéri, hogy a Gödi Körkép főszerkesztője pártatlan magatartással kísérje a testületi
ülést.
Salamon Tamás kikéri magának Mikesy György megjegyzéseit.
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Nógrádi Gergely kéri, hogy a Gödi Körképpel kapcsolatos minden kifogást az illetékes bizottság elé
terjesszenek.
Rábai Zita elmegy.

Egyebek
I.

Határozat módosítása

Dr. Szinay József elmondja, hogy a Gorkij utcai telekértékesítésnél meghatározták a vevőket, de
változás történt. Kéri, hogy a testület a változást fogadja el.
A testület név szerinti szavazással, egyhangú igen szavazattal elfogadja az előterjesztést.
45/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A 77/2007. (III. 28.) számú Ök. határozatát akként módosítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában
lévő - a korábban 543/2 hrsz. alatt felvett ingatlanból az 545 hrsz. alatt felvett ingatlan teljes
szélességében 4 m-es leválasztott sávot, azaz az - 543/7 hrsz. alatt felvett ingatlant a vételi jogosult
kérésére Kőszegi József helyett leánya Kőszegi Bernadett 2131 Göd, Gorkij köz 2. szám alatti lakos
részére értékesíti.
A határozat fenti módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József

II.

Városközpontról készítendő Szabályozási Terv és HÉSZ

Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Több ajánlatot kértek be a szabályozási tervre. 5,8
és a 7,8 millió +ÁFA vállalási árak érkeztek be.
Dr. Pintér György elmondja, a kifizetendő összeg forrása a tervezésre elkülönített keret.
A testület az előterjesztést 11 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadja.
46/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A „Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében
(kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)”c. pályázathoz soron kívül külön szabályozási tervet és Helyi
Építési Szabályzatot készíttet a tervezett városközpontról a Köztársaság utca – Kincsem utca –
Bajcsy-Zs. utca – Török I. utca – Luther Márton utca – Alkotmány utca – Petőfi Sándor utca –
Jávorka Sándor utca – József Attila utca – Nagy Imre utca – Rákóczi út által határolt területre.
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Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző
Bertáné Tarjányi Judit főépítész

III.

Pályázati határozatok módosítása

Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja.
47/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy
• A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Kerékpárutak fejlesztése”
támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni.
• A pályázat benyújtását az alábbi műszaki tartalommal hagyja jóvá:
Újtelep (Bócsa) – Nemeskéri-Kiss Miklós út – Öregfutó út – Összekötő út (Rómaiak útja és az
iparvágány között) – Kinizsi utca (Ady Endre útig).
• A pályázathoz szükséges 20 % önrészt 37.826,08 eFt-ot a 2008. évi költségvetésben biztosítja.
• Felhatalmazza a Polgármestert a tervezett kerékpárút nyomvonalán lévő magántulajdonú
területének megvásárlásához az opciós adás-vételi szerződések megkötésére.
• Ezzel egyidejűleg a 287/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal
IV.

Körforgalom pályázat

Markó József ismerteti az előterjesztést.
Szegedi Sándor csak a tervezői díjat kifogásolja. Javasolja, hogy gondolják át. Kéri, hogy a Simex
is járuljon hozzá a tervezéshez.
Popele Julianna elmondja, hogy teljesen új terveket kell készíteni, mert közben megváltoztak a
jogszabályok.
Mikesy György észrevétele, hogy négy ágú legyen a körforgalom, ami közvetlenül az Oázis felé
haladjon.
Szegedi Sándor elmondja, hogy a magasfeszültségű vezeték akadályozza az út megépítését.
Sellyei Noémi szerint a terület lakó-pihenő övezet, ami nem teszi lehetővé az átmenő forgalmat.
Markó József kéri, hogy a tervezők vegyék figyelembe ezt a javaslatot is.
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A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja.
48/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok
társfinanszírozására kiírt pályázat előterjesztését és az alábbi határozatokat hozza:

átépítésének

1. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ a „GKM Útpénztár” által meghirdetett, az országos közutakon lévő balesetveszélyes
csomópontok átépítésének társfinanszírozása pályázaton részt kíván venni.
Műszaki tartalom: a 21107 jelű út 3+478 km szelvényben lévő csomópont átépítése háromágú
körforgalmú csomóponttá.
2. A pályázat összege: 68.651.000 Ft, támogatás 48.055.700 Ft.
3. A pályázathoz szükséges 30% önrészt, 20.595.300 Ft-ot az Önkormányzat a tartalékkeret
terhére biztosítja.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a tervezési szerződést kösse meg
az Aquaterv-Komplex Kft. Mérnök Irodával (1134 Budapest, Angyalföldi út 29.), melynek
összege 3.696 eFt.
5. Az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása
támogatására kiírt pályázat megvalósításához a 022/43 hrsz-ú magántulajdonú 2155 m2 ingatlan
tulajdonjogának megszerzésére 2000 Ft/m2 vételáron szerződést köt.
Felhatalmazza a polgármestert az opciós adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Beruházási Osztály
Határidő: azonnal

V.

Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési igénye

Markó József ismerteti az előterjesztést. A szolgáltatások egy része kötelező, másik része nem
kötelező, de a lakosság már megszokta.
Kövendiné Tímár Erzsébet elmondja, hogy 101 gyereket érintő szolgáltatást kellett megszüntetni.
Ezek egy része kötelező feladat. Ilyen pl. a gyógytestnevelés, alapozó terápia.
Mikesy György kifogásolja, hogy az előterjesztést a KOB nem tárgyalta meg. Javasolja, hogy az év
végéig biztosítsák a szolgáltatást, a következő ülésen tárgyalják újra a kérdést és akkor döntsenek az
év végéig történő finanszírozásról.
Markó József szerint az iskolai év végéig a támogatást meg kell szavazni és addig kidolgozásra
kerül a szolgáltatásnyújtás további lehetősége.
Dr. Pintér György javasolja, hogy a kamattöbblet-bevétel legyen meghatározva fedezetként.
Sándor István elmegy.
Sellyei Noémi azért június 15 szerepel dátumként az előterjesztésben, mert tanévben terveznek.
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Dr. Bognár László szerint vannak olyan tevékenységek, amik nagyon sokba kerülnek. Ezeket kéne
korlátozni és leszabályozni a résztvevők körét.
A testület az előterjesztést 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
49/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a./ a 2008. április 1 – 2008. június 15-i időszakra a Városi Pedagógiai Szakszolgálat részére
1.315.000 Ft-ot biztosít feladatainak 2008. június 15-ig történő korábbi színvonalon való ellátáshoz.
Forrás: kamatbevételi többlet
b./ felkéri a KOB-ot és PEKB-et, hogy a jövő tanévre vonatkozóan vizsgálja meg a szolgáltatások
biztosításának további lehetőségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
VI.

Internetes nyelviskola

Sellyei Noémi elmondja, a KOB támogatta az e-nyelviskolát.
Markó József javasolja, hogy a cég fogalmazza meg milyen támogatást kér az önkormányzattól.
Sellyei Noémi elmondja, hogy a városi honlapon egy link formájában közzé kéne tenni a céget.
Markó József javasolja, hogy a kérdést utalják vissza vezetői szintre.
A testület a javaslatot 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.
50/2008. (III. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az e-nyelviskola kérdését önkormányzati vezetői szintre utalja vissza.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Nógrádi Gergely kifogásolja, hogy a KOB határozatait nem tárgyalja a testület.
Markó József nem tartaná méltányosnak, hogy egyik bizottság kerete emelkedjen a többi bizottságé
pedig nem. A vezetők jutalmazása szintén jó dolog, de a közvetlen beavatkozás a hivatali rendbe
nem jó.
Nógrádi Gergely elmondja, a KOB intézményvezetőkről döntött. Az eljárás módjával van
problémája.
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Markó József szerint az intézményvezetőt egy adott közösségből kiemelni nem célszerű. Javasolja,
hogy dolgozzák ki milyen módon adjanak jutalmat.
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB a bizottsági keret emelését tárgyalta és elutasította.
Markó József elmondja, a bérekhez a forrást is meg kell teremteni. Állapítsanak meg egy módszert
és fizessenek jutalmat, de a forrást is teremtsék meg hozzá.
Mikesy György szerint a KOB-hoz érkezik a legtöbb pályázat. Kérdése, hogy a többi bizottság mire
költi el a keretét?
Markó József bejelenti, hogy a fellebbezést zárt ülésen kell tárgyalni.
A testület a zárt ülést 12 igen szavazattal elfogadja.
Markó József megköszöni a jelenlévők részvételét és a nyílt ülést bezárja.
K. m. f.
Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
jegyző

