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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. 

 
 
Szám: 40- 21/2010.  
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 17-én 
17.00 órakor kezdıdött  nyilvános ülésérıl. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       8352 Bazsi Fı u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Csánicz József képviselı 
       Németh Rita képviselı 
       Tobak Ferenc képviselı 
 
Fekete Gézáné képviselı távolmaradása okát elıre jelezte, Orsósné Kalányos Edina 
Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke távolmaradása okát nem 
jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
          Krásovicsné Szücs Éva kuratórium elnöke 
          /1. napirendnél/ 
                          
Jegyzıkönyvvezetı:  Konyicsák Józsefné ügykezelı 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselı közül 
5 fı jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplı napirendi pontokat. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következık szerint: 
 
Napirend 
 

1. Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítvány 2009. évi beszámolója 
         Elıterjesztı: Krásovicsné Szücs Éva alapítvány elnök 
 

2. Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  

     Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
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3. Vegyes, döntést igénylı ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirendi pont: 
     Tárgy: Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítvány 2009. évi  
                beszámolója 
                Elıterjesztı: Krásovicsné Szücs Éva alapítvány elnök 
 
(Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az Alapítvány Kuratórium elnökét, 
felkérte a beszámoló ismertetésére. 
 
Krásovicsné Szücs Éva kuratórium elnök ismertette az elıterjesztést.   
 
Szentes László polgármester kérdezte, hogy az alapítvány a könyvelınek fizet-e 
díjat és mekkora összeget? 
 
Krásovicsné Szücs Éva kuratórium elnök válaszolta, évi 20.000.- Ft-ot fizetnek a 
könyvelınek. 
 
Szentes László polgármester megköszönte a kuratórium elnökének és a 
kuratóriumnak a 2009. évben végzett tevékenységét. Javasolta a képviselı-
testületnek a beszámoló elfogadását.   
Mivel a Közalapítvány beszámolójával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem 
volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 
         42/2010. (III. 17.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Bazsi 
Község Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért 
Közalapítvány 2009. évi beszámolóját és azt a melléklet szerint elfogadta.  
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodni szíveskedjen.  
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. április 15.  
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2. Napirendi pont: 
Tárgy: Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 

                                           
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzıt 
ismertesse az elıterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı ismertette az elıterjesztést.  
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetést 
igénybevevık mindegyike megfelelt-e a feltételeknek, illetve az önkormányzatnak 
kellett-e külön támogatást biztosítani ehhez? 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı válaszolva a kérdésre tájékoztatást adott 
arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık vehették 
igénybe a szociális nyári gyermekétkeztetést. E szolgáltatás biztosítása elıtt a 
gyermekjóléti és családsegítı szolgálat az igénylıknél környezettanulmányt készített, 
és csak a jogszabályi feltételeknek megfelelı személyek vehették igénybe. Az 
önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetéshez anyagi támogatást nem kellett 
hogy biztosítson. Ezúton is megköszönte a szociális gyermekétkeztetés 
lebonyolításában közremőködık lelkiismeretes tevékenységét. 
 
Tobak Ferenc képviselı elmondta, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetést 
igénybevevık elégedettek voltak a szolgáltatással. 
 
Szentes László polgármester mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
  
A képviselı-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
         Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 
         43/2010. (III. 17. ) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – 
mellékelt – átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzıt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Közép-
dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
Veszprémi Kirendeltsége részére megküldeni szíveskedjék.  
 
Felelıs: Vincze József Ágostonné dr. körjegyı 
Határidı: azonnal 
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3.Napirendi pont:  
   Tárgy: Vegyes, döntést igénylı ügyek 
 
 
 - Javaslat Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának  
             módosítására 

        Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı ismertette az elıterjesztést. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az elıterjesztés ismertetését, és 
megkérdezte, van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı 
határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   44/2010. (III. 17.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó 
okiratot aláírni szíveskedjék. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: azonnal 
 

 
-  Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére mőködési  
   pénzeszközök átadása  

        Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
     (Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
megkeresését. Javasolta az önkormányzati hozzájárulás átadására vonatkozó 
megállapodások megkötését, és a képviselı-testület felhatalmazását az okiratok 
aláírására. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   45/2010. (III. 17.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyetért a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére a Társulás és a 
munkaszervezete, a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács, 
a pedagógiai szakszolgálati feladatok és a Központi Háziorvosi 
Ügyelet mőködtetéséhez önkormányzati hozzájárulás átadására 
vonatkozó megállapodások megkötésével a Társulási Tanács 
8/2010. (II. 25.), 9/2010. (II. 25.), 10/2010. (II. 25.) és 
11/2010. (II. 25.) határozatában foglalt feltételekkel.  
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a megállapodások 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: azonnal 

   
 

-  Javaslat a 2010/01. Téli-tavaszi közmunkapályázat önerejének, és  
a pályázat során foglalkoztatott munkavállalók  
továbbfoglalkoztatásának finanszírozásához  pénzeszköz átadására 
vonatkozó megállapodásra   

        Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
     (Megállapodás tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a megállapodás tervezetet. Javasolta 
annak elfogadását, és kérte a felhatalmazást az okirat aláírására.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   46/2010. (III. 17.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás 2010/01. Téli-tavaszi 
közmunkapályázat önerejének, és a pályázat során 
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foglalkoztatott munkavállalók továbbfoglalkoztatásának 
finanszírozásához a pénzeszköz átadásáról szóló – mellékelt – 
megállapodást jóváhagyja.  
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

- Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
        Elıterjesztı: Szentes László polgármester   

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a képviselı-testület 
31/2010. (II. 9.) határozatában foglaltak alapján megkereste a Zala Volán Zrt-t, 
akitıl megérkezett a kedvezı álláspont a 483, illetve 428 sz. autóbuszjáratok szabad 
és munkaszüneti napokon tervezett leállítását visszavonta.  
A képviselı-testület 40/2010. (II. 17.) határozata szerint a „Vidéki rendezvények, 
falunapok szervezésére 2010. évben” kiírt pályázat benyújtása megtörtént.  
Elmondta, hogy a képviselı-testület 148/2009. (XII. 8.) határozata Sümeg Város 
Rendezési Tervének részleges módosításával kapcsolatban megküldésre került, 
Sümeg Város Önkormányzata az ügyben megtartott szakhatósági egyeztetı 
tárgyalásról készült emlékeztetıt, valamint az államigazgatási szervek véleményét 
megküldte. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
 
  

- Tájékoztató a Levegı Munkacsoport megkeresésérıl  
       Elıterjesztı: Szentes László polgármester  

  
(Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a megkeresést, egyben tájékoztatta a 
képviselı-testületet, hogy a megkeresésben foglaltak részben már teljesítésre 
kerültek, mivel az önkormányzat hirdetı tábláján kifüggesztésre került a megkeresés. 
Kérte a véleményeket. 
 
Csikós Csaba alpolgármester elmondta, hogy a megkeresésben foglaltak nagyon 
is valósak, és egyetért a javaslatban foglaltakkal.  
 
Tobak Ferenc képviselı támogatandónak tartotta a Levegı Munkacsoport 
javaslatát. 
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Csánicz József képviselı kérdezte, hogy ez a javaslat vajon a helyi vállalkozókra is 
vonatkozna-e? A nagyobb forgalmat lebonyolító vállalkozók esetében mindenképpen 
támogatná a javaslatot. 
 
Szentes László polgármester elmondta, a Levegı Munkacsoport javaslata 
valamennyi nehéz tehergépjármőre vonatkozna, az elhangzott hozzászólások alapján 
is indítványozta, hogy a képviselı-testület támogassa a Levegı Munkacsoport 
javaslatát. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   47/2010. (III. 17.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Levegı 
Munkacsoport - nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos 
útdíjának bevezetésérıl szóló - javaslatával egyetért, és azt 
támogatja.  
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekrıl a 
Levegı Munkacsoportot értesíteni szíveskedjen.   
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. március 31. 

 
 

- Javaslat a Helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak  
   megválasztására  

       Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı  
  
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı elmondta, az érintettek egyetértettek 
ügyük nyilvános ülésen történı tárgyalásával és megválasztásuk esetén vállalják a 
feladatok ellátását. Ismertette az elıterjesztést. 
 
Szentes László polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az ismertetett határozati javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 4 igen 1 tartózkodással  
– ellenszavazat nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
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   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 

48/2010. (III. 17.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a  
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba tagként 
megválasztja: 
 
- Krásovicsné Szücs Éva 8352 Bazsi, Fı u. 72. 
- Kulcsár Gyuláné 8352 Bazsi, Jókai u. 6. 
- Hoschekné Györkös Hajnalka 8352 Bazsi, Fı u. 34. 
- Csöndörné Farkas Andrea 8352 Bazsi, Fı u. 5. 
- Kocsisné Szalai Mária 8352 Bazsi, Fı u. 25.; 
 
póttagnak: 
- Tóth Andrásné 8352 Bazsi, Fı u. 96. 
szám alatti lakosokat. 
 
Felelıs: - Szentes László polgármester (az eskü kivételére) 
              - Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
Határidı: 2010. március 22. 

 
 

- Tájékoztatás pályázati lehetıségekrıl 
   Elıterjesztı: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester ismertette a 2010. évi közmővelıdési 
érdekeltségnövelı pályázati kiírást.  
 
/Az anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Javasolta a pályázat benyújtását, 200.000.- Ft önrész biztosítása mellett. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
   49/2010. (III. 17.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatok közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatására 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás:                            200.000.- Ft; 
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A Képviselı-testület a saját forrás összegét a 2010. évi 
költségvetésében – az I. Cím 9105021 közmővelıdési 
intézmények közösségi színterek mőködtetése alcím kisértékő 
tárgyi eszköz beszerzések sora - biztosítja, felkéri továbbá a 
polgármestert az önkormányzat nevében a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. március 25. 

 
 

- Tájékoztató a zárt ülésen hozott határozatokról    
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott az elızı zárt üléseken hozott 
határozatokról a következık szerint: 
a képviselı-testület a 7/2010. (I. 12.) határozatával kinevezte Fraller Géza bazsi 
lakost 2010. február 15-tıl 2010. március 31-ig a karbantartói feladatok ellátására; 
8/2010. (I. 12.) határozatával Csikós András bazsi lakos foglalkoztatásáról döntött 
2010. február 1-tıl 2010. december 31-ig településıri feladatok ellátása érdekében; 
35/2010. (II. 9.) határozatával elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben 
hozott döntéseirıl szóló beszámolót; 
36/2010. (II. 17.) és 37/2010. (II. 17.) határozataival a karbantartói 
munkakörre beérkezett pályázatokról döntött, és egyben Fraller Géza bazsi lakost 
2010. április 1. napjától kezdıdıen határozatlan idıre kinevezte e feladatok 
ellátására. 
 
 

 - Tájékoztatás a „Kihívás napja 2010.” versenykiírásról 
        Elıterjesztı: Szentes László polgármester   

 
Szentes László polgármester ismertette a „Kihívás napja 2010.” versenykiírást az 
Önkormányzati Minisztérium és a McDonald’s felhívását, egyben javasolta, hogy a 
lakosság összetételére (idıskorúak többségben) tekintettel, az önkormányzat ne 
nevezzen be erre sportrendezvényre.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslatot. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   50/2010. (III. 17.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete nem kíván 
benevezni az  Önkormányzati Minisztérium és a McDonald’s által 
meghirdetett  „Kihívás napja 2010.” címő sportrendezvényre a 
lakosság összetételére (idıskorúak többségben) való tekintettel.  
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A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. március 31. 

 
 

-  Tóth Ferenc vállalkozó megkeresésének ismertetése 
               Elıterjesztı: Szentes László polgármester  
 
Szentes László polgármester ismertette Tóth Ferenc vállalkozó megkeresését, a 
2010-ben megjelenı „Balaton Környéki Múzeumok, Galériák, Emlékházak” címő 
könyvet. Javasolta, hogy a Simon István Emlékház szerepelhessen a kiadványban, 
azonban a kiadvány megrendelésével – az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére 
tekintettel – ne éljenek. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslatot. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   51/2010. (III. 17.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a Simon István Emlékház a „Balaton Környéki Múzeumok, 
Galériák, Emlékházak” címő könyvben szerepeljen, azonban az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel, a kiadvány 
megrendelésének lehetıségével nem tud élni.  

 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. március 31. 

 
- Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulást terhelı   
   közbeszerzési bírságról, valamint a Járóbeteg Szakellátó Központ 
   beruházásával kapcsolatos bírság fizetési kötelezettségrıl  

               Elıterjesztı: Szentes László polgármester  
 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a járóbeteg 
szakellátó központ beruházása kapcsán a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás által – 
ügyvédi iroda közremőködésével - lefolytatott közbeszerzési eljárás kapcsán, 
közbeszerzési bírság került kiszabásra 1 MFt összegben. A beruházáshoz támogatást 
nyújtó által megbízott szervezet erre is tekintettel pedig szabálytalansági eljárás 
kapcsán 7,2 MFt bírságot szabott ki. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás azonban 
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ki kell, hogy fizesse a kivitelezıi számlákat is, melyek a beruházás kapcsán 
keletkeztek, így az önkormányzatok segítségét kérte. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
  
 

- Tájékoztató a volt bazsi határırök osztrák-magyar határon történı  
  látogatásáról 

               Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy 2010. március 20-án 
a Bazsiban élı volt határırök látogatást tesznek korábbi szolgálati helyeiken az 
osztrák-magyar határ mellett, a falugondnoki gépjármővel. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
 
 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
18,40 órakor bezárta. A képviselı-testület rövid szünet után zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyzı 


