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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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70/2019.(VII.15.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

Felügyelő Bizottsági ügyrendje 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 5 

fő, tehát a testület határozatképes. Nagy Katalin jelezte, hogy nem tud jönni. Tomecz László 

képviselő úrról szokás szerint nem tudunk semmit. Megállapítom, hogy szavazatképesek 

vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

I. NAPIREND 

Egyebek 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatban az előterjesztést kiküldtük. Mindenki megkapta, 

elolvasta.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság mind a négy határozati javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testületnek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az 

előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2018. évi beszámolójának elfogadását szavazatával 

támogassa. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

67/2019.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, illetve a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács elnökét, hogy 

a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

soron következő taggyűlésén a társaság - az előterjesztés 1. melléklete szerinti- 2018. évi 

beszámolójának elfogadását szavazatával támogassa. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanácsok 

ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nézzük a második határozati javaslatot. Van kérdése valakinek? Amennyiben nincs, 

szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki azt javasolja, hogy a Hatvan és Környéke 
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Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke keresse meg a Hatvan és 

Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot a hatvani 054/14 hrsz-ú 

hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs terv megküldése iránt. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

68/2019.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és 

Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke keresse meg 

a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot a hatvani 054/14 hrsz-

ú hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs terv megküldése iránt. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Harmadik határozati javaslathoz van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, 

szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki támogatja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti elfogadását. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

69/2019.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019-2022. évi Stratégiai 

Ellenőrzési Tervének az előterjesztés 2. melléklete szerinti elfogadását. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Negyedik határozati javaslat. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Nyújtsa fel a 

kezét, aki támogatja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás Felügyelő Bizottsága ügyrendjének az előterjesztés 3. melléklete szerinti 

jóváhagyását. 

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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70/2019.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága 

ügyrendjének az előterjesztés 3. melléklete szerinti jóváhagyását. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az óvoda villamos felújítása következik. A pályázatban nincs benne a konyha elektromos 

hálózatának felújítása. Sajnos az idő nagyon szorít minket, egyedül Molnár József vállalta a 

munkát. Vele egyébként is általános karbantartási szerződésünk van. Ha garanciális gondunk 

lenne, ő azonnal elérhető. A munkálatok díja 1.600.000 Ft, ehhez még hozzájön 400.000 Ft 

anyagköltség. Ez kivételes eset, hogy nem kértünk be három árajánlatot, de nagyon szorít az 

idő. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdés, vélemény, ellenvetés? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a 

kezét, aki egyetért azzal, hogy Molnár József egyéni vállalkozó végezze el a konyha elektromos 

hálózatának felújítását. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

71/2019.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 

előterjesztésében az önkormányzati óvodai konyha „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására” elnevezésű pályázatának kivitelezésével kapcsolatban felmerülő problémát. 

 

A pályázati támogatás kizárólag a konyha építőmesteri, továbbá víz-csatorna légtechnika 

szerelési munkákat támogatja, ezen felül azonban szükséges a konyha burkolatának kivitelezése 

előtt a konyha elektromos hálózatának felújítása, korszerűsítése, illetve az új konyhai eszközök 

elektromos hálózatának kiépítése, melyekre nem biztosít a pályázat támogatási összeget, 

viszont a támogatói szerződésben meghatározott feladatok teljesítése és a pályázat teljeskörű 

megvalósítása érdekében mindezen munkálatok elvégzése szükséges. 

 

Fentiekre tekintettel Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy kössön Molnár József egyéni vállalkozóval a konyha elektromos 

hálózatának felújítására, korszerűsítésére, illetve az új konyhai eszközök elektromos 

hálózatának kiépítése érdekében szerződést bruttó 1.600.000 Ft összegben. A Képviselő-

testület eltekint további árajánlatok bekérésétől arra tekintettel, hogy a vállalkozó látja el az 

önkormányzati intézmények elektromos hálózatának karbantartását, továbbá a pályázat által 
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támogatott munkafázisok határidőben való elvégzése érdekében az elektromos hálózat 

felújítását haladéktalanul el kell végezni. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Pénzügyi Bizottsági ülésen mindenki itt volt. Mint tudjuk, az iskola fenntartója a Testület 

engedélye nélkül végez az épületen egy több, mint 14.000.000 forintos felújítást.  

 

A Képviselő-testület részletesen átbeszéli az ingatlanra vonatkozó szerződés főbb pontjait. 

 

Ruzsom Lajos, bizottsági elnök 

A Pénzügyi Bizottság véleménye az, hogy tudomásul vesszük, mivel visszafordíthatatlan és 

hozzájárulunk a befejezéshez, de sem most, sem a későbbiekben nem térítjük meg a felújítás 

összegét, mert egyrészt a levélben lemondott róla, másrészt csak utólag szereztünk róla 

tudomást. Továbbá hívjuk fel a fenntartó figyelmét, hogy szerződésszegést követett el.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

72/2019.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Polgármestere tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, 

miszerint utólag jutott tudomására – utcai pletykáknak köszönhetően –, hogy a Petőfi 

Sándor Baptista Általános Iskolában éppen folyamatban van a vizes blokkok felújítása, 

melyről az intézmény tulajdonosát, az Önkormányzatot nem értesítették, a munkálatok 

elvégzéséhez hozzájárulást nem kért a fenntartó Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 

Személy (a továbbiakban: Fenntartó). A Polgármester által 2019. július 11-i napon tett látogatás 

alkalmával az iskolában két munkás dolgozott, az igazgató asszony felügyelete alatt, akik nem 

rendelkeztek munkaszerződéssel, biztosítással, munkavédelmi oktatással (magyarul feketén 

dolgoztak). A hiányosságokról jegyzőkönyv lett felvéve. Az igazgató asszony a polgármester 

kérésére nem tudta megmutatni a munkálatokra vonatkozó szerződést, megrendelést, vagy 

egyéb megállapodást a kivitelezést illetően. Ezt követően kb. egy óra múlva az igazgató asszony 

személyesen hozta át a Polgármesteri Hivatalba az előzőleg az iskolában kért dokumentációkat, 

illetve azoknak a másolatát, költségvetést, megrendelést, illetve vállalkozói szerződést Ő általa 

hitelesítve. A megrendelés nem azt tartalmazza, amit egy megrendelésnek tartalmaznia kell, 

hanem azt, amit a vállalkozói szerződésnek kellett volna tartalmaznia. A megrendelésnek 

egyoldalúnak kell lennie, tehát azt csak a megrendelő írhatja alá, a vállalkozó semmiképpen 

sem. (Itt született egy újfajta megrendelés típus, amit a vállalkozó is hitelesített aláírásával, 

holott ehhez neki semmi köze, illetve annyiban, hogy Ő kapja meg. A vállalkozói szerződés 

pedig nem tartalmazza azokat az elemeket, amiket kellene, hogy tartalmazzon, pl. garancia, 

illetve ami a „Megrendelésben” le van írva, stb.) 

Továbbá ekkor derült ki az is, hogy minden osztályteremben légkondicionáló berendezés lett 

felszerelve – szintén előzetes kérelem és tulajdonosi hozzájárulás nélkül. Az iskolaigazgató és 
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a Fenntartó felé tett jelzést követően a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2019. 

július 12-én 812/07/2019. számú kérelmet küldött a Képviselő-testület felé, melyben az 

alábbiakat kérik: „…folyamatos dugulások és csőtörések, szivárgások miatt a rendszert 

felújítani az iskola költségére szükséges. Ehhez anyagi hozzájárulást az Önkormányzattól az 

intézmény nem kért és nem is kér. A munkák elvégzése a tanulók érdekében, a megfelelő 

higiéniás és környezeti körülmények, közegészségügyi előírások betartása miatt szükséges. 

Egyben köszönjük eddigi támogatásukat, és megértésüket, hogy a sürgető idő miatt – mert 

kivitelezőt találni és vele munkakezdést egyeztetni a jelen ismert szakemberhiány miatt 

rendkívül nehéz – nem megfelelő időben tájékoztattuk az intézmény vezetésével a t. 

Polgármester Asszonyt és a t. Képviselő testületet. Kérem a t. Képviselő testületet, járuljon 

hozzá, hogy a munkákat végrehajthassuk.” 

A felek között 2012. május 23-án létrejött ingatlanhasználati szerződés alábbi pontjaival 

kapcsolatban a Fenntartó jelentős szerződésszegést követett el: 

 

9.Az Önkormányzat tulajdonosi jogkörében saját költségviselése mellett gondoskodik: 

- az épület állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében 

szükséges megelőző és javító, karbantartási munkák elvégeztetéséről; 

- az épület központi, s a benne lévő helyiségek központi berendezéseihez kapcsolódó 

berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, karbantartásáról azzal, hogy a 

berendezések kisebb összegű, bruttó 300.000 Ft-ot el nem érő javíttatását, karbantartását 

a Fenntartó biztosítja, mely éves szinten összesítetten a nettó 800.000 Ft-ot nem haladja 

meg. Felek az itt megállapított felső összeghatárt 2013. szeptember 1. napjától kezdődően 

az előző év vonatkozásában a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció 

összegével növelni rendelik.   

- Amennyiben a felújításra, karbantartásra stb. pályázati forrás is szerezhető, Felek 

kölcsönösen együttműködnek ezen pályázati forrás megszerzése érdekében. 

11.Felek megállapodnak, hogy az Intézmény, Ingatlan felújítási, karbantartási feladatait évente 

előre tervezik meg. Felek az Ingatlan, ingók birtokba vétele előtt állapotfelmérő jegyzőkönyvet 

vesznek fel közösen. 

12.A Fenntartó végzi – végezteti – az Ingatlan rendeltetésszerű használata mellett jelentkező 

kisebb karbantartási, javítási munkákat – festés, mázolás, burkolatjavítások; azaz a 9. pont 

második francia bekezdése alatti berendezés javítások – melyek fedezetét az Intézmény éves 

költségvetése dologi kiadásának előirányzata keretében biztosítja a 9. pont második francia 

bekezdése szerinti költséghatárokon belül. 

13.Felek megállapodnak, hogy mind a 9. pont második francia bekezdésében a Fenntartó 

kötelezettségeként megjelölt kötelezettség teljesítése is csak addig várható el Fenntartótól, 

ameddig ezen kötelezettségre fordított költségek nem veszélyeztetik az Intézmény kötelező 

közoktatási feladatai finanszírozását, így különösen, de nem kizárólagosan a bérek, közterhek, 

közüzemi szolgáltatások, valamint az intézmény fenntartói irányításával kapcsolatos (pl. 

könyvelési, jogi, adminisztrációs, fenntartói irányítási, ellenőrzési) költségek finanszírozását. 

Fenntartó mentesülése azonban csak akkor következik be, ha ezen helyzet beálltát 

haladéktalanul jelezte az Önkormányzatnak, és erre irányuló önkormányzati felhívás esetén 

megfelelően igazolta a jelen szerződéses pontban meghatározott mentesülési ok fennálltát.  

21.Amennyiben a berendezések, ingóságok pótlása válik szükségessé, úgy azt Fenntartó az 

Önkormányzat részére az éves költségvetési tervezet készítése során jelzi, melynek alapján az 

eszközök, ingóságok beszerzéséről az Önkormányzat saját költségviselése mellett 

gondoskodhat, s azt/azokat a leltárjegyzék kiegészítésével a Fenntartó használatába adja.  

23.A Fenntartó jogosult továbbá az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulását követően, a 

jobb hasznosítás érdekében korszerűsítési, átalakítási, felújítási (összefoglalóan jelen szerződés 

alkalmazásában: értéknövelő beruházás) munkákat saját költségére és felelősségére a 
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szükséges engedélyek beszerzését követően elvégezni azzal, hogy elkészült és kifizetett ezen 

beruházások igazolt ellenértékét jogosult a Fenntartó az Önkormányzattal a munka elvégzését 

megelőzően egyeztetett értéken megtéríttetni. 

24.Az Ingatlanon szükségessé vált felújítási munkák elvégzésére vonatkozóan az 

Önkormányzathoz kérelmet kell benyújtani. A Fenntartó csak az Önkormányzat által 

engedélyezett felújítási munkálatokat végezheti el saját költségén. Ennek során a felek az 

Önkormányzat előzetes engedélye esetén külön megállapodást kötnek a jelen pontban nem 

szabályozott kérdésekben. 

25.Az Önkormányzat jogosult a jelen szerződésből eredő jogok gyakorlását, a kötelezettségek, 

így a jogszabályok és helyi rendeletek, a Megállapodás és jelen szerződés betartását, a 

hasznosítás, karbantartás terén a rendes gazdálkodást, a közüzemi költség fizetési kötelezettség 

teljesítését ellenőrizni; továbbá jogszabályt sértő, a rendeltetés-ellenes használatát, 

hasznosítás megszüntetését és az ebből eredő kárának megtérítését követelni a jelen szerződés 

szerint. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fentiekkel kapcsolatban az 

alábbi döntést hozza: 

A felek között megkötött szerződés több pontjának Fenntartó általi egyoldalú szerződésszegését 

az Önkormányzat sérelmesnek tartja, a Fenntartó sorozatos szerződésszegő eljárásával 

kapcsolatban kifogást emel. Felhívja a Fenntartót, hogy a jövőben tartsa be a szerződésben 

foglaltakat! 

A szerződésben rögzítettek egyoldalú megsértése miatt a továbbiakban anyagi hozzájárulással 

az Önkormányzat nem kívánja támogatni a Fenntartót.  

Jelen – utólag a Képviselő-testület tudomására hozott – felújítással kapcsolatban 

kényszerhelyzetbe hozott Képviselő-testület az általános iskolás gyermekek érdekét előtérbe 

helyezve a felújítás tényét utólagosan tudomásul veszi, annak a szeptemberi iskolakezdésre 

történő elkészülte elé akadályokat nem gördít. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 

fenntartó ezeket a munkákat saját költségére elvégzi, de mivel csak utólagosan értesült – a 

jelentős érdeksérelem és a szerződésszegés miatt – a felújítás költségeit, annak felelős 

kivitelezését, a felújítással kapcsolatosan felmerülő bármely mulasztást és hátrányt a 

Fenntartóra hárítja, annak felelőssége a Fenntartót terheli. 

Ezeken túlmenően Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Fenntartó 

figyelmét, hogy tegyen eleget a munkavégzésre kötelezően előírt jogszabályoknak, a munkát 

kizárólag olyan vállalkozóval kiviteleztesse, aki eleget tesz a bejelentési kötelezettségeknek, és 

nem „feketén” dolgoztatott munkavállalókkal végezteti el a munkát az önkormányzat 

tulajdonában lévő közintézményben. A Fenntartóval szerződésben álló szabálytalanul munkát 

végző vállalkozó bejelentés nélkül dolgoztatott munkavállalói által okozott károkozásért, a 

garanciális javításokért fennálló felelősség a Fenntartót terheli. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá felkéri a Fenntartót, hogy 

szíveskedjék tájékoztatni írásban a Képviselő-testületet, hogy a 2012-ben aláírt szerződés óta 

eltelt időszakban milyen további felújításokat, beruházásokat eszközölt az épületen, melyekhez 

szintén nem kérte a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulását. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá felhívja a Fenntartó figyelmét 

a fennálló szerződés betartására, továbbá ezen írásbeli nyilatkozattal a szerződésszerű 

teljesítésre! Kéri továbbá, hogy a 2019. szeptember 11-i képviselő-testületi ülésre szíveskedjék 

írásbeli tájékoztatót készíteni, melyben a Fenntartó részletezi a 2012-ben aláírt szerződést 

követően eltelt időszakban elért eredményeket, továbbá az iskolaépülettel kapcsolatos felújítási 
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és beruházási intézkedéseit. Egyben felkéri, hogy a Fenntartó képviselője szíveskedjék a 

testületi ülésen megjelenni! 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy téma. A képviselői számítástechnikai készülékekről van szó. Arra gondoltunk, 

hogy a választásokat követően már ne adják vissza a képviselők azokat és a leltárból is töröljük 

őket. Van valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk. 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

73/2019.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 107/2010.(X.13.) képviselő-

testületi határozattal az önkormányzati képviselők részére a képviselői munka és a 

kapcsolattartás céljából vásárolt, használatba adott számítástechnikai eszközöket a 2019. évi 

önkormányzati választásokat követően nem kell visszaadni.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse, és annak 

végrehajtásáról gondoskodjon, továbbá a 7 db számítástechnikai eszközt a 2019. évi 

önkormányzati választásokat követően a leltárból törölje. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap, illetve az önkormányzati választásokat követően 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen való részvételt, az ülést 

bezárom.  

    

K.m.f. 

 
Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     
 


