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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 25. napján délután 15.00 órakor tartott
soros, nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Határozatok:
24/2016. (II. 25.)

A képviselő-testület napirendjének elfogadása

25/2016. (II. 25.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

26/2016. (II. 25.)

Farkas János polgármester 2015. évi szabadságának igénybevétele, 2016.
évi szabadságának megállapítása, ütemezése

27/2016. (II. 25.)

A családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának
elfogadása

28/2016. (II. 25.)

Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Magyarcsanád Község
Polgármestere részére

29/2016. (II. 25.)

Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád
784. hrsz.-ú beépítetlen terület adás- vétele

30/2016. (II. 25.)

Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád
727. hrsz.-ú beépítetlen terület adás- vétele

31/2016. (II. 25.)

Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád
793. hrsz.-ú beépítetlen terület adás- vétele

32/2016. (II. 25.)

Óbecsei emlékjel felállításának támogatása
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JEGYZŐK ÖNYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25.
napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné
Árgyelán Diána
Farkas Krisztián
Kővári Róbert
Dr. Aboul-HosnHussein
Popa György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet
Popovics Krisztián

jegyző
pénzügyi csoportvezető

A lakosság köréből megjelent érdeklődő: Egy fő.
Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből7fő jelen van, az ülés
határozatképes, aztmegnyitom.Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontokra az
alábbiak szerint:
1.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.)
Farkas János polgármester 2015. évi szabadságának igénybevétele, 2016. évi
szabadságának megállapítása, ütemezése
Előadó: Farkas János polgármester
3.1. A családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása
)
Előadó: Farkas János polgármester
3.2.) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Magyarcsanád Község Polgármestere részére
Előadó: Farkas János polgármester
4.)
Egyebek
Farkas János polgármester:Időközben készült három szóbeli előterjesztés is.Javaslom, hogy ezzel
a kiegészítéssel fogadjuk el a napirendet. Megkérdezem van-e más javaslat?
A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester:Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2016.(II. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 25.
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napján15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.) Farkas János polgármester 2015. évi szabadságának igénybevétele, 2016.
évi szabadságának megállapítása, ütemezése
Előadó: Farkas János polgármester
3.1. A családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának
)
elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester
3.2.) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Magyarcsanád Község
Polgármestere részére
Előadó: Farkas János polgármester
4.)
Egyebek
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Irattár

helyben
helyben

1. Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató, melyet mindenki
megkapott. Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatban?
Farkas Krisztián képviselő:Jelenleg hol tart a TOP forrás?
Farkas János polgármester:Jövő hét pénteken megyünk Székkutasra egy újabb egyeztetésre.
Április végéig szinte kiíródik minden pályázat, addig pályáznunk kell. Azt gondolom, hogy
kapkodás lesz belőle, mivel terveztetni is kell, de nincs tervező. Jelenleg mi tervezgetünk, vannak
olyan projektek, melyek 80%-ban elő vannak készítve, mint például a nyílászáró csere, folyamatban
van az iskolában a fűtéskorszerűsítés és a hőszigetelés. Erre 80 millió forintunk van. Az összes
önkormányzati ingatlan nyílászáróit biztosan le fogjuk cserélni, valamint az iskola rekonstrukcióit is
meg fogjuk valósítani.
Dr. Aboul-HosnHussein képviselő: A bökényi út felújítására van-e pályázati lehetőség?
Farkas János polgármester: A bökényi út fel van írva a felújítandó utak közé, de az a közúthoz
tartozik, nem az önkormányzathoz.
Kővári Róbert képviselő: A gyalogátkelő helyet ki fogja finanszírozni?
Farkas János polgármester: Nekünk ez semmibe nem fog kerülni. A világítást kell majd
megoldanunk az ABC oldalán, mivel a gyalogátkelőhely mindkét oldalán kell, hogy legyen
világítás, és arról nincs. A járdacsatlakozást kell kiszélesíteni és felújítani, de azt meg tudjuk oldani.
A kivitelezést megelőzi egy forgalom és gyalogos számlálás általunk meghatározott időszakban. A
rendőrség erre már rábólintott, már csak a magyar közútnak kell. Akkor fogunk terveztetni, ha a
forgalom azt indokolja.
Árgyelán Diána képviselő: Az energianád ügyében mi lett a tárgyalás vége?
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Farkas János polgármester: Apátfalva két hektáron valószínűleg ültetni fog energianádat.
Földeákon egy hektárral kezdenek, de négy, öt hektárt terveznek a közeljövőben.
Popa György képviselő: Mi fogjuk ezeknek a hagymáit megtermelni?
Farkas János polgármester: Nem, egyelőre biztosan nem. Meg lehetne oldani, de ahhoz nagy
területekre lenne szükségünk.
Van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2016. (II. 25.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Irattár

helyben
helyben

2. Napirendi pont
Farkas János polgármester 2015. évi szabadságának igénybevétele, 2016. évi szabadságának
megállapítása, ütemezése
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a 2016. évi szabadságütemezésem
tárgyában. Ez egy formalitás, egy terv, melytől a későbbiekbenha szükséges el lehet térni. Van-e
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Farkas János polgármester 2015. évi szabadságának igénybevétele, 2016. évi
szabadságának megállapítása, ütemezése
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Farkas
János foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármestert 2016 évre vonatkozóan 25
munkanap alapszabadság és 14 munkanap pótszabadság, 5 munkanap 2015. évről
áthozott szabadság, továbbá 4 munkanap gyermekek után járó pótszabadság illeti
meg. A 2016. évi szabadság napok száma összesen 48 munkanap.
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a 2016 évben igénybe vehető 48 nap
szabadságból 6 munkanap szabadság igénybevételre került, így a felhasználható
szabadság napok száma 42.
4

A képviselő-testület Farkas János polgármester 2016. évben még igénybe vehető 42
munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2016. március
2016. április
2016. május
2016.június
2016. július
2016. augusztus
2016. november
2016. december

16-18-ig
5- 8 –ig
9-13-ig
27-30 –ig
4- 8 -ig
1-12-ig
2- 3-ig
19-30 -ig

3 nap
4 nap
5 nap
4 nap
5 nap
10 nap
2 nap
9 nap

Felelős: polgármester, nyilvántartásért: jegyző
Határidő: értelem szerint
3.1.
Napirendi pont
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programjának elfogadása tárgyában készült. Február 29-én rendkívüli testületi
ülést kell tartanunk, hogy az álláshirdetésre beérkezett pályázatokat elbíráljuk. Március 1-jétől egy
új családsegítő látja majd el a feladatokat. Magyarcsanád székhely település látja el a nagylaki
feladatokat is.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Két külön feladatot vontak össze egybe úgy, hogy az
egész országban mindenkinek új programot kellett írni. Próbáltam tájékozódni a hatóságnál, hogy
mi az a támpont, amire figyelni kell. Konkrétat nem mondtak. Március 11-ig van határidőnk arra,
hogy jogerős legyen. Ezt be kell nyújtani, hogy el tudják fogadni. A kötelező tartalmi elemeket
tartalmazza ez a program.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A program 11. oldalán van egy hiba. A mondat helyesen így
hangzik: A településen általános iskola, óvoda, egységes óvoda-bölcsőde működik, továbbá
háziorvosi és védőnői szolgálattal is rendelkezik.
Farkas János polgármester: Az új kollega napi 8 órában fogja ellátni a feladatokat, úgy
gondolom, hogy szükség is van erre a napi 8 órára.
Farkas Krisztián képviselő: A Szociális Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Farkas János polgármester:Rendben, köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
Nincs. Kérem, hogy fogadjuk el a szakmai programot.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatások szakmai programját a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.2.
Napirendi pont
Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Magyarcsanád Község Polgármestere részére
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk cafetéria éves keretösszeg
meghatározása Magyarcsanád Község Polgármestere részére tárgyában. Szeretném bejelenteni
személyes érintettségemet és megkérem Tóth-Pál Lászlóné alpolgármestert, hogy ezt a napirendi
pontot vezesse le.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Tavaly bruttó 200.000,-Ft-ban határoztuk meg a cafetériát,
javaslom, hogy ezen ne változtassunk. Van-e valakinek más javaslata?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2016.(II. 25.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Magyarcsanád Község Polgármestere
részére
Ha t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete Farkas János foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester cafetéria juttatásának éves keretösszegét 2016.
évre vonatkozóan bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzat terhére biztosítja.

A képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportját,
hogy a polgármester részére a Cafetéria szabályzatban foglaltak szerint a polgármester nyilatkozata alapján a juttatásról gondoskodjon.

Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző
Határidő: értelem szerint
Szóbeli előterjesztések
1. Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád 784. hrsz.-ú
beépítetlen terület adás- vétele
Farkas János polgármester:A szóbeli előterjesztések következnek. Az első Magyarcsanád
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád 784. hrsz.-ú beépítetlen terület adásvétele tárgyában készült. Az előző testületi üléseken szó volt arról, hogy az önkormányzat lehetőség
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szerint eladna néhány földterületet és abból a pénzből vásárolna másikat. Közel azonos volt a terület
nagyság a két eladandó és az egy megvásárolandó föld között. Értékbecslést végeztettünk. Az első
szóbeli előterjesztésnél javaslom, hogy ezt a földterületet mindenképpen adjuk el 108.000,-Ft
vételárért. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a napirendhez?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
29/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád 784. hrsz.-ú
beépítetlen terület adás- vétele
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete-a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkörében
eljárva úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Magyarcsanád 784. hrsz.-ú 723 m2
nagyságú beépítetlen területet 108.000,-Ft vételáron Kissné Popa Aurélia (1048
Budapest, VI. kerület Koldován tér 6. VI. em./32.) részére eladja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás- vétellel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
A határozatról értesül:
1.) Farkas János polgármester
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Kissné Popa Aurélia 1048 Budapest, VI. kerület Koldován tér 6. VI. em./32.
5.) Dr. Névery Csaba ügyvéd
6.) Irattár
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
2. Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád 727. hrsz.-ú
beépítetlen terület adás- vétele
Farkas János polgármester:Következő szóbeli előterjesztésünk a Magyarcsanád Községi
Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád 727. hrsz.-ú beépítetlen terület adás- vétele
tárgyában. A jelenlegi bérlő, aki ezt a földet bérli, nem hajlandó megvásárolni azért az összegért,
amit az értékbecslő mondott. Javaslom, hogy hozzunk erről egy határozatot az értékbecslő által
felbecsült értéken kívánjuk értékesíteni.Utána meglátjuk mi fog történni.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki szólni az előterjesztéshez. Nem. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2016. (II. 25.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád 727. hrsz.-ú
beépítetlen terület adás- vétele
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Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete-a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Magyarcsanád 727. hrsz.-ú
1132 m2 nagyságú beépítetlen területet az értékbecslő által meghatározott 170.000,Ft vételáron Koszta Györgyné (6932 Magyarcsanád, Nicolae Balcescu utca 21.)
részére eladja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás- vétellel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
A határozatról értesül:
1.) Farkas János polgármester
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Koszta Györgyné6932 Magyarcsanád, Nicolae Balcescu utca 21.
5.) Dr. Névery Csaba ügyvéd
6.) Irattár
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
3. Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád 793. hrsz.-ú
beépítetlen terület adás- vétele
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő Magyarcsanád 793. hrsz.-ú beépítetlen terület adás- vétele. Javaslom, hogy ezt a
földterületet vásároljuk meg 272.000,-Ft-os vételáron. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2016. (II. 25.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád 793. hrsz.-ú
beépítetlen terület adás- vétele
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete-a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Varga János (6932 Magyarcsanád, Árpád utca
24.) tulajdonát képező Magyarcsanád 793. hrsz.-ú 1810 m2 nagyságú beépítetlen
területet 272.000,- Ft vételáron megvásárolja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás- vétellel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
A határozatról értesül:
1.) Farkas János polgármester
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
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4.) Varga János6932 Magyarcsanád, Árpád utca 24.
5.) Dr. Névery Csaba ügyvéd
6.) Irattár
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
4. Napirendi pont
Egyebek
Iparűzési adó mentesség
Farkas János polgármester:Megkeresett Dr. Aboul-HosnHussein háziorvos azzal kapcsolatban,
hogy mentesüljön az iparűzési adó fizetéstől. A háziorvosoknak van ilyen lehetőség. A következő
testületi ülésre szeretném, hogy ha készülne erről egy előterjesztés.
Dr. Aboul-HosnHussein képviselő: A kormány tavaly hozott egy olyan döntést, miszerint az
önkormányzatokra bízzák azt, hogy a háziorvosoknak adnak-e valamilyen kedvezményt, vagy
mentesítik az iparűzési adó megfizetése alól őket. Nekem ez az összeg havonta bruttó 30.000,-Ft-ot
jelent.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a helyi adókról szóló
törvény módosult 2016. január 1-jétől kezdődően. Az teszi lehetővé, hogy rendeletben kell
szabályozni, tehát az adó rendeletet kell módosítsuk. A háziorvos, védőnő vállalkozó számára lehet
ezt a mentességet előírni. Három feltételnek kell teljesülnie: az egyik, hogy vállalkozásban kell,
hogy működjön, a nettó árbevétel 80%-ának ebből a tevékenységből kell, hogy származzon, illetve
a nettó 20 millió forintot a vállalkozási szintű adóalap nem haladhatja meg. A márciusi ülésre a
rendelet-módosítás tervezetét el fogjuk készíteni.
Fürdőbelépő
Farkas János polgármester:Egyebek napirendi pont keretein belül szeretném megemlíteni, hogy
Makó város nem finanszírozza tovább a Hagymatikumbaa jegyek árát a kezeltek részére.
Kezelésenként 100,-, 200,-Ft-ról beszélünk. Magyarcsanád tekintetében ez 445.255,-Ft lenne.
Ehhez a támogatáshoz jelentős összeget kellene hozzátenni, de én úgy gondolom, hogy ez
vállalhatatlan. Tudomásom szerint egyetlen települést kivéve, senki sem fogja ezt az összeget
átvállalni.
Óbecse emlékjel felállítása
Farkas János polgármester: Még egy dolgot szeretnék tájékoztatásul elmondani. Megkeresett
Makó Város Polgármestere, hogy szeretnének egy emlékjelet Óbecsén felállítani Szent Gellért
püspök emlékére. 4 és fél tonnás kőből alakítják ki az emlékhelyet, összesen 685.000,-Ft + ÁFÁ-ba
kerül, melynek a felét a Katolikus Egyház fogja állni, a másik felét Makó Város Önkormányzata,
Magyarcsanád Önkormányzatától pedig 64.000,-Ft + Áfa összeget kellene állni, ami a szállítást
fedezne. Az emlékhely felállítása után egy rendezvényt is tartana az ottani képviselő-testület és az
egyház. Szívesen látnak minden magyarcsanádi képviselőt is a rendezvényen. Javaslom, hogy erre a
nemes célra szavazzuk meg ezt az összeget.
Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hozzunk erről egy
határozatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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32/2016. (II. 25.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Óbecsei emlékjel felállításának támogatása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óbecsei emlékjel
költségeihez 64.000,-Ft + Áfa összeget biztosít az önkormányzat a 2016. évi
költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értesítésre: azonnal, egyebekben: értelem szerint
A határozatról értesül:
1.) Farkas János polgármester
2.) Farkas Éva Erzsébet Makó Város polgármestere
3.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
4.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
5.) Irattár
Farkas János polgármester:Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem
az ülést 16 óra 10 perckor bezárom.
k.m.f.t.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

10

