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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának
2015. március 26-án 14:30 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
1.) Kővári Róbert
2.) Árgyelán Diána
3.) Farkas Krisztián

elnök
Elnökhelyettes
bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popa György
képviselő
3.) Popovics Krisztián
pénzügyi előadó
Kővári Róbert elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen a
három bizottsági tag közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1.)

2.)
3.)

4.)
5.)

6.)
7.)

8.)

9.)

Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása
tárgyában [2-es számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Települési Értéktár Bizottság létrehozása [4.1-es számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása [4.3-as számú
előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
A Tűzoltóparancsnokság beszámolója [4.4-es számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
[4.5-ös számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előadó: Kővári Róbert elnök [4.6-os számú előterjesztés]
Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak
szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása [4.7-es számú
előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása [4.8-as számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Egyebek

Kővári Róbert elnök: Megkérdezem, hogy van-e más napirendi javaslat. Nincs. Javaslom, hogy,
aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

15/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a 2015. március 26. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el:
1.)

2.)
3.)

4.)
5.)

6.)
7.)

8.)

9.)

Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának
meghatározása tárgyában [2-es számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Települési Értéktár Bizottság létrehozása [4.1-es számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
[4.3-as számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
A Tűzoltóparancsnokság beszámolója [4.4-es számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása [4.5-ös számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előadó: Kővári Róbert elnök [4.6-os számú előterjesztés)
Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat
beadása [4.7-es számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása [4.8-as számú előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
Egyebek

Kővári Róbert elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Árgyelán Diána bizottsági tagot.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Árgyelán Diána bizottsági tag: Igen, elfogadom.
Kővári Róbert elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
16/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a 2015. március 26. napján tartandó soros, nyílt ülése jegyzőkönyv

hitelesítőjét Árgyelán Diána bizottsági tagot megválasztotta.
I. napirendi pont
Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása
tárgyában
Kővári Róbert elnök: Első napirendi pontunk az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak
gazdasági programjának meghatározása. Mindenki megkapta az anyagot, áttanulmányozta. Személy
szerint nekem a kamerázással van problémám.
Popa György települési képviselő: Mi a probléma a kamerázással?
Kővári Róbert elnök: Az elhelyezéssel van problémám. A főtéri részlegen ki van téve tizendarab
kamera, a mellékutcákban viszont semmi. Ezeket szétszórtabban kellene elhelyezni. Ha a kamerák
Magyarcsanád érdekeit védik, akkor védjék a külterületen élőkét is. Van-e valakinek kiegészítése,
javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
17/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása
tárgyában
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának
meghatározása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
II. napirendi pont
Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Kővári Róbert elnök: Következő napirendi pontunk a Települési Értéktár Bizottság létrehozása. A
114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet hatályba lépésétől számítva 60 napon belül értesítést kellett
volna, hogy küldjön Magyarcsanád Község Önkormányzata, hogy kíván-e élni a Települési Értéktár
Bizottság létrehozásával. Ez azonban nem történt meg eddig. Magyarcsanád érdekében azonban
javasolt az értéktár létrehozása. A bizottság vezetésére Dr. Marjanucz László egyetemi professzort,
Magyarcsanád díszpolgárát javasoljuk. Tagjainak javasoljuk Tóvizi Béláné tanárnőt és
könyvtárvezetőt, Túri András Istvánnét a Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat
képviselőjét, Lánczné Miklós Katalin nyugdíjas védőnőt, illetve Árgyelán Diána települési
képviselőt. Van-e valakinek kérdése?
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnök: Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért az előterjesztéssel,
kézfeltartással szavazzon.

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
18/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása
H ATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottsága Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
III. napirendi pont
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Létrehozását

Célzó

Kővári Róbert elnök: Következő napirendi pontunk a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása. Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertese a napirendi pontot.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Hulladékgazdálkodási Társulás keresett meg bennünket a
Társulási Megállapodás módosítás képviselő-testület által történő jóváhagyása végett. A tavalyi
önkormányzati választások napján hatályba lépett az új Önkormányzati törvény, és emiatt szükséges
a társulási megállapodás módosítása. Véleményem szerint ezzel azonban problémák vannak. A
megállapodásban még a 2004. január elsejei lakosságszám szerepel. Az önkormányzatok
lakosságszám alapján fizetik a társulási hozzájárulást, így érdekükben áll, hogy ez nem történt meg.
Másrészt az előterjesztést, amit küldtek, tartalmaz egy olyan részt, miszerint a Társulás szervei nem
az önkormányzati ciklus idejére kerülnek megválasztásra, hanem – főszabályként – addig, amíg a
delegálásuk meg nem szűnik. Ezt nem tartom életszerűnek, mivel eddig mindig a község élén álló
polgármester volt a delegált, és annak továbbra is az önkormányzati ciklushoz kellene, hogy
igazodjon, ezért én a megállapodás elutasítását tartom célszerűnek. E miatt törvényességi aggályaim
is vannak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnök: Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért a kettes számú határozati
javaslattal, hogy a képviselő-testület ne fogadja el a társulási megállapodás módosítását
kézfeltartással szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
19/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottsága a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a Társulási Megállapodás
módosítását nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
IV. napirendi pont
A Tűzoltó parancsnokság beszámolója
Kővári Róbert elnök: Következő napirendi pontunk a Tűzoltó parancsnokság beszámolója. A
testületi ülésen Balogh Róbert, Makói Tűzoltó alezredes úr részletes beszámolót tart, és válaszol
minden felmerülő kérdésre. Van-e hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnök: Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért a határozati javaslattal
kézfeltartással szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
20/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: A Tűzoltó parancsnokság beszámolója
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottsága a Tűzoltó parancsnokság beszámolóját megtárgyalta, és azt
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
V. napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Kővári Róbert elnök: Ötödik napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása. Van-e valakinek kiegészítése a szabályzathoz?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A szabályzat elfogadásának alapvető célja, hogy
jogszabályi kötelezettség. A közbeszerzési szabályzat keresése során a 43/2004-es határozattal
elfogadott szabályzatot találtam, ennél újabbat nem. Azóta is ez van hatályban. Az a közbeszerzési
törvény, melyen a szabályzat alapult időközben többször módosult és 2011 óta már nem hatályos.
Azóta új törvény van hatályban, ami szintén sokszor került már módosításra. E miatt nem lett volna
értelme a szabályzatunkat módosítani, így egy újat alkottunk. A kiadott anyaghoz egy kis
módosítást szeretnék tenni. Felkértünk egy közbeszerzési szakértőt, hogy véleményezze a
szabályzatot, és neki volt néhány javaslata, ezeket ismertetem: az első fejezet első bekezdésének
második részében az önkormányzatok szó helyére a szervezetek szót javasolták, ugyanezen fejezet
harmadik bekezdésének harmadik része pedig törlésre kerülne. A második fejezet második
bekezdésénél 1-2 mondatban történt korrigálás, mégpedig: a jegyző Közbeszerzési szakértő
bevonásával: A szakmai igények alapján gondoskodik az ajánlati szó helyett eljárást megindító
felhívás és dokumentáció összeállításáról, elkészíttetéséről és rendelkezésre állásáról, előkészíti
a szerződést a dokumentációban megadott szerződés- tervezet alapján, és gondoskodik annak az
ajánlati felhívásban meghatározott időpontban történő aláírásáról. További módosítás a következő
mondatban, hogy a szakmai igények alapján gondoskodik az elbírálási szó helyett értékelési
szempontok összeállításáról. Szintén a második fejezetben történt egy olyan módosítás a 7.
bekezdésnél, miszerint a bíráló bizottság minden tagjának, és nem pedig állandó tagjának egy
szavazata van.

Az állandó szó tehát törlésre kerül. Utolsó módosítás a közbeszerzési szakértelem biztosítása, a
hivatalos közbeszerzési tanácsadó résznél, hogy az önkormányzat nem a közbeszerzések tanácsa,
hanem a közbeszerzési hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési
tanácsadót vonhat be. Több módosítás nem történt.
Kővári Róbert elnök: Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek kérdése, illetve kíváne valaki hozzászólni a napirendhez. Mivel nem javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért az
előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
21/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottsága Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a szabályzatot a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
VI. napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása
Kővári Róbert elnök: Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata
Közbeszerzési Tervének elfogadása. Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy szóban egészítse
ki a leírtakat.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Törvény írja elő, hogy minden évben el kell fogadni
az éves közbeszerzési tervet, akkor is, ha nincs beruházás tervezve. Jelen esetben mi fejlesztésekkel
számolunk, és ezt tartalmazza a terv. Amennyiben ez év közben változni fog, úgy azt lehet
aktualizálni, hisz csak tervezetről van szó.
Kővári Róbert elnök: Hozzászólás, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs.
Akkor javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással
szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
22/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottsága Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési
Tervének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

VII. napirendi pont
Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása
Kővári Róbert elnök: Következő napirendi pontunk Magyarcsanádi Község Önkormányzata által
a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ezt megtárgyalta, és eltérő tartalommal fogadta el. Megkérem
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse miért volt szükség a módosításra.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A kulturális alappal és a minisztériummal egyeztetés
történt, mert a pályázatban három millió forint a pályázat összege, és nem volt egyértelmű, hogy ez
az összeg az önerőt is magába foglalja-e. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az elnyerhető maximum
támogatás 3 millió, és ahhoz képest plusz 10% önerőre van szükség. A maximális pályázati összeg
tehát 3.300.000.-Ft-ra módosítható, aminek a 10%-a, 330.000.-Ft, ez lenne az önerő. A határozati
javaslatban a táblázatban szereplő összegeket ennyi eltéréssel módosítani kell.
Kővári Róbert elnök: Van-e egyéb hozzászólás? Nincs. Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki
az előterjesztést ezzel a módosítással elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
23/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak
szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottsága Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a
„Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című
pályázat beadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati összeg 3.300.000,- Ft összegre kerüljön
benyújtásra, melyhez a szükséges 10 %, azaz: 330.000,- Ft önerőt az önkormányzat
biztosítja.
VIII. napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Módosítása
Kővári Róbert elnök: Következő napirendi pontunk Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása. Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezetőt, hogy ismertesse, miért van szükség a szabályzat módosítására.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az államháztartás végrehajtásáról szóló
kormányrendelet előírja a szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemeit, így többek között a
hivatali létszámot is. Jelenleg 9 fő a közös hivatal létszáma. A 9 főre jutó normatíva fedezi a
költségeinket. A normatíva által számított létszám 7,37 fő. Szeretnénk a hivatal létszámát plusz egy
fővel emelni pénzügyi vonalon, mivel 1 fő főkönyvi könyvelő(a nagylaki kirendeltségen dolgozik)
látja el jelenleg a feladatokat, és a határidők betartása nehézkesnek bizonyul. Helyettesítése nem
megoldott, illetve a nemzetiségi önkormányzatok és a települési önkormányzat könyvelése nagyon
megterhelő feladatnak bizonyul. A finanszírozás lehetővé teszi azt, mivel sok a fiatal munkavállaló,

kevesebb a bérük és így itt megtakarítás keletkezik, hogy a hivatalban foglalkoztatottak száma ne
kötötten az állam által meghatározott létszám szerint alakuljon, hanem vagy felette, vagy alatta
függően az anyagi lehetőségektől.
Kővári Róbert elnök: Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért az előterjesztéssel,
kézfeltartással szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
24/2015. (III. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottsága Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata Módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
IX: Napirendi pont
Egyebek
Farkas Krisztián bizottsági tag: Szeretném megkérdezni, hogy módunkban áll-e a faluba több
közvilágítást szereltetni, mivel egyes helyeken nagyon sötét van. Ki az illetékes ennek az
elintézésében?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A polgármester úr szabadsága idején a közvilágítás
korszerűsítésével kapcsolatban felkereste az önkormányzatot egy erre szakosodott cég képviselője,
aki a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban tett ajánlatot és hagyott itt tájékoztató anyagot a
polgármester úr részére. Tudomásom szerint ennek egyeztetése folyamatban van, és teljesen
átalakításra fog kerülni, ha sikerül megegyezni. Testületi ülésen ennek részleteiről a polgármester úr
tud majd tájékoztatást adni.
Kővári Róbert elnök: Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni egyebek között.
Az egyebek napirendi pontban hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnök: Megállapítom, hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a mai
napirendeket megtárgyalta. A bizottság ülését bezárom.
k.m.f.t.
Kővári Róbert
elnök
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