J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 08.02.-án megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban
szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a
napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
2.) Hodosi utazással kapcsolatos megbeszélés
3.) Egyebek
4.) Zárt ülés
1.) NAPIREND
Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Tantó Viktor polgármester:
-Elsőként, a beszámolóját úgy kezdi, hogy a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” megnevezésű pályázat tárgyában kér szavazást a testülettől, a pályázat beadásra készen
van. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
54/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
hozzájárul pályázat benyújtásához a PM_ CSAPADÉKVÍZGAZD_ 2017. kódszámú a
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” megnevezésű pályázat
tárgyában.
A pályázat célja a csapadékvíz rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása,
Domony község árvíz-, belvíz- és vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti
káresemények megelőzése.
A pályázat fő összegét a Képviselő-testület – a Turaterv Mérnöki Iroda által készített –
tervdokumentáció és tervezői költségbecslés alapján – 311.274.284,- Ft.-ban határozza meg,
amelyhez a képviselő- testület ezen határozata alapján 5% – 15.563.714 Ft. saját erő biztosítását
vállalja, mivel a támogatási intenzitás Domony község vonatkozásában 95%-os a település adóerőképességének függvényében. Támogatási kérelem 295.710.570,-Ft.
Az Önkormányzat a beruházást a Domony község közigazgatási területéhez tartozó, - az
alábbiakban felsorolt, bel-, és külterületi helyrajzi számú - domonyi ingatlanok, földterületek
területén, illetve az ingatlanok érintésével kívánja megvalósítani. A felsorolt ingatlanok
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tulajdonosai, két tanú által aláírt nyilatkozatuk Önkormányzathoz történő megküldésével,
előzetesen hozzájárultak ingatlanukon a beruházással kapcsolatosan szolgalmi jog alapításához.
Övárok kiépítésével érintett azon belterületi ingatlanok, amelyek tulajdonosai előzetesen
hozzájárultak a beruházással kapcsolatban szolgalmi jog alapításához:
187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194, 195; 196; 197, 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205;
206; 207; 208; 209; 210, 211; 212; 24;25; 26; 27; 234; 235; 236/1; 236/2, 305/1; 306, 307; 308;
309;310, 311/1; 34; 36; 37; 311/2;
Övárok kiépítésével érintett azon külterületi ingatlanok, amelyek tulajdonosai előzetesen
hozzájárultak a beruházással kapcsolatban szolgalmi jog alapításához:
080/6; 080/7; 080/8; 080/9; 080/10; 080/11; 080/12; 080/13; 080/14; 080/15; 080/16; 080/17;
080/18; 080/19; 080/20, 080/21; 080/22; 080/23; 080/24; 080/25; 080/26; 080/27; 080/28 hrsz
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Tantó Viktor polgármester:
-Megyei értéktártól jártak az önkormányzatnál, Gohér Mihály kulturális referenssel történt
beszélgetés, a falu értékeit fel lehet venni, például a Nyugdíjasklub Baba gyűjteményét, az
Evangélikus templomot, a Lázár Lovasparkot, faluhoz kötődő dolgokat! Pályázat kiírása esetén,
lehetséges lesz az értéktárban felvett dolgokra pályázni! Értéktár bizottságot kell alakítani, akik az
értéktárban szerepelő épületeket, dolgokat figyelemmel kísérik.
Gohér Mihály Kulturális referens:
A Megyének vándorkiállítása is létezik, amelyen a baba kollekció is részt tud majd venni, valamint
a Huszárik kiállítás anyaga is kiállítható lesz máshol is.
Pauló László települési képviselő:
Az anyagi oldala felől érdeklődik? Természetesen legyen létrehozva a bizottság!
Tantó Viktor polgármester:
Anyagi vonzata nincs! Az értéktár bizottság tagjainak felkéri, a kulturális referens Gohér Mihályt,
Kálmán Sándort és Pető Zoltánt. Megkérdezi az említett személyektől, hogy elvállalják?
Pályázatokat szükséges figyelni! Az értékek felvételéhez bekerülhet még a Huszárik ház, és az
emléktemető is!
Gohér Mihály kulturális referens:
Szeretné, ha egyszer létrejönne a „Huszárik szoba”, vagy még jobb lenne egy falumúzeum
létrehozása.
Pauló László települési képviselő:
Ha az épület az önkormányzat tulajdonába kerül, akkor fog működni a falumúzeum létrehozása is.
Tantó Viktor polgármester: Szavazásra bocsátotta az értéktár bizottság tagjaira tett javaslatát, - mely
javaslat alapján felkért személyek a felkérést elfogadták – mely személyi javaslatot a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadott és meghozta következő határozatát
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55/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
létrehozza az önkormányzat Értéktár bizottságát, amelynek tagjaivá az alábbi személyeket
választotta.
Tagjai:

Gohér Mihály
Pető Zoltán
Kálmán Sándor

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Tantó Viktor polgármester:
Ismeretei szerint pályázat kerül kiírásra útépítési beruházások megvalósításához, amely kiírás
alapján pályázatokat szeretne benyújtani. Reméli hamarosan kiírják a pályázatokat és addig elő
lehet készíteni beadásra az Önkormányzati pályázatokat. A pályázat időben történő benyújtásához
azonban előfeltétel a megfelelő tervdokumentációk előkészítése, azok rendelkezésre állása a
pályázati felület megnyílásakor.
A polgármester ismertette, hogy mely Önkormányzati tulajdonú, belterületi utcák vonatkozásában
javasolja a Képviselő-testületnek a tervdokumentációk elkészíttetését és az útépítési pályázatok
benyújtását.
Javasolta a Domony 277 hrsz-on nyilvántartott Sport utca, a Domony 33 hrsz-on nyilvántartott
Iskola utca, a Domony 523/1 hrsz-on nyilvántartott Rét utca, valamint a Domony 185 hrsz-on
nyilvántartott Erdő utca vonatkozásában a tervdokumentációk elkészíttetését, majd a pályázati
kiírások megjelenését követően a tervdokumentációk alapján a pályázatok benyújtását.
Fentiek figyelembe vétele alapján kérte a képviselő-testület hozzájárulását az ismertetett
Önkormányzati tulajdonú, belterületi utcák vonatkozásában a tervdokumentációk előkészítéséhez,
azaz a megjelölt belterületi utcáknál a tervezési folyamat elindításához, majd a pályázat
benyújtásához.
A tervdokumentációk elkészítésével – egyelőre csak tanulmányterv szinten – a FRIKOBER
Mérnöki Kft.-t (1021 Budapest, Budakeszi út 73/G.) javasolta megbízni, akik a pályázat
benyújtásához szükséges tervezési munkák elvégzését 2.000.000 ft.+ Áfa áron vállalták
A képviselő testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
56/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő, Domony belterület 277 hrsz-on nyilvántartott Sport
utca, a Domony belterület 33 hrsz-on nyilvántartott Iskola utca, a Domony belterület 523/1 hrsz-on
nyilvántartott Rét utca, valamint a Domony belterület 185 hrsz-on nyilvántartott Erdő utca
vonatkozásában a tervdokumentációk elkészítéséhez, majd a pályázati kiírások megjelenését
követően a tervdokumentációk alapján a pályázatok benyújtásához. A pályázat benyújtását
indokolja, hogy a megjelölt utak jelenleg nem rendelkeznek szilárd burkolattal
Az útberuházásokkal kapcsolatos tervdokumentációk elkészítésével a Képviselő-testület a
FRIKOBER Mérnöki Kft-t (1021 Budapest, Budakeszi út 73/G.) bízza meg, akik a pályázat
benyújtásához szükséges tervezési munkák elvégzését 2.000.000 ft.+ Áfa áron vállalják.
Felelős: Tantó Viktor polgármester
Határidő: azonnal
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Tantó Viktor polgármester:
Ismertette az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése
Pest megyében” megnevezésű pályázatot, amely szintén a közelmúltban került kiírásra.
Javasolja és szeretné, ha ez a pályázat is benyújtásra kerüljön, mivel a jelenlegi orvosi rendelő
épülete is igen leamortizálódott állapotban van, évek óta nem tudtunk ott fejlesztést végrehajtani.
Ebben az épületben működik a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat is.
Az ismertetett kiírás alapján fenti tárgyában szintén a képviselő-testület hozzájárulását kéri a
pályázat előkészítéséhez és benyújtáshoz. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
57/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
hozzájárul pályázat benyújtásához az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztése Pest megyében” megnevezésű pályázat tárgyában.
A pályázat célja: Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése, szolgáltatásainak
és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés biztosítása, az egészségügyi ellátás
színvonalának emelése a lakosság irányába.
A pályázat fő összegét a Képviselő-testület – amely a tervezői költségbecslés alapján került
meghatározásra, - és amely tervdokumentációt a Füzi Export Bau Kft. (2173 Kartal, Alkotmány
utca 55/A). készítette – a tervdokumentáció és tervezői költségbecslés alapján – 130 716 711.Ft.ban határozza meg a Képviselő- testület, A beruházás fő összegéhez a képviselő- testület ezen
határozata alapján 5% saját er, azaz 6 535 836 Ft. biztosítását vállalja, mivel a támogatási intenzitás
Domony község vonatkozásában 95% a település adóerő-képességének függvényében.
Előadó: Tantó Viktor polgármester
Határidő: azonnal
Tantó Viktor polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan, szintén a testület hozzájárulását kéri a belügyminiszter által
meghirdetett pályázat alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet. „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására” kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázat benyújtásához. A képviselő-testület
az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
58/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
hozzájárul a belügyminiszter által meghirdetett pályázat alapján a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
1.9. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. „A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására” kiegészítő támogatása jogcím szerinti
pályázat benyújtásához.
A pályázat célja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2017.
január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési
önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszénvásárláshoz kapcsolódó támogatás
elnyerése.
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Az Önkormányzat pályázatát keménylombos tűzifa igénylésére nyújtja be. Az igényelhető
támogatás mennyisége az önkormányzat által a 2016. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám
adatának átlaga, illetve a 2017. január 01.-i lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának
együttes száma alapján került meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiség
igényelhet, vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában.
A támogatás mértéke:
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján:
a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14
000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500
Ft/q+áfa az önkormányzatunk által igényelhető mennyiség.
A Korm. rendelet (c) pontja szerint a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a
támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000
Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa
mértékű önrész vállalása.
A pályázat benyújtásának mértékeként az Önkormányzat kemény lombos fafajta figyelembevétele
alapján 14 000 Ft/erdei m3+áfa, árat határoz meg
Az összeg felhasználásának feltétele, hogy az önkormányzat a támogatáson felül kemény
lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, mértékű önrészt, tehát mindösszesen 182 880. ft
önrészt biztosít, amely mértékű önrész biztosítását az Önkormányzat a 2017. évi
költségvetésében - ezen határozata alapján - vállalja.
Vállalja továbbá az önkormányzat, hogy a szociális célú tűzifa juttatásban, részesített
személyektől a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Tantó Viktor polgármester
Határidő: azonnal

2.NAPIREND
Hodosi utazással kapcsolatos megbeszélés
Tantó Viktor polgármester:
A szlovákiai testvértelepülésre Hodos településre történő utazás 2017. 08. 11-12. napokon lesz.
Futball mérkőzésen és főzőversenyen veszünk részt, illetve a Bagi Muharay együttesből 6 fő fog
fellépni a „Hodosi Nagy Lakoma” elnevezésű rendezvényen. A főzőversenyhez a
testvértelepülésről megküldték az instrukciót, miszerint pincepörköltet csuszával kell elkészíteni
minden főző csapatnak.
Pauló Pál képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az utazásban, illetve Oszkó Vali sem tud jönni
az óvónők főzőcsapatában. Tájékoztatásul elmondja, hogy ajándékot vásárolt a Hódos képviselői
részére pólókat, Domony-Hódos címerrel ellátva, és bort. A focicsapat részére is készíttetett
mezeket, valamint a főzőcsapat részére kötényeket.
Természetesen nekünk is vendégül kell majd látnunk a Hodosiakat, amelyre nagyon jó alkalom lesz
a szüreti felvonulásunk, amelyre szeptember 30.-án kerül sor. Az előzetes tervek szerint, erre a
rendezvényünkre Domonyba érkezik a Hodosi néptánc csoport és fellépnek az eseményen.
A mi csoportunk indulása augusztus 11.-én péntek reggel 9 órakor lesz autóbusszal, amelyre 42 fő
férhet el, valamint 4 autóval fog történni! A busz költsége 212.000,-Ft összegbe fog kerülni. Az
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előzetes tervek szerint Komáromban meg fognak állni, mivel a programok, - amelyeken a
csoportunk részt vesz - 18 órakor fognak kezdődni Hodoson. Addig szét tudnak nézni a településen,
akik még nem jártak ott. „A Nagy lakoma” nevezetű rendezvényen 15-20 ezer fő szokott
megjelenni, részt venni az Ő térségükből, hiszen már ennyire híres lett a rendezvényük.

3. ) Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Dalnoki fociakadémia felkérése alapján a Fradi utánpótlás ügye
elindult, felmérések történtek. Sportcsarnok terve fog elkészülni, beadásra kerül majd a megfelelő
pályázatra. A Magyar Labdarúgó Szövetségnél tudnak Domony ilyen jellegű szándékairól, ebben is
várakozó állásponton van az ügy! A focipálya felújítása, 300 főt befogadó lelátókkal, öltözővel, a
kézilabdapálya speciális burkolattal történő ellátással van tervezve, téliesítése is lehetséges lesz.
(buborékkal ellátva). Valamint a Bozsik program is az utánpótlásra épülve működik. – A kézilabda
csapat tagjával is folytatott beszélgetést, a Dalnoki akadémia felkarolná őket is! A kézilabda
meccsek lebonyolításához a sportcsarnok kötelező, csak ott lehet játszani a meccseket!
Pauló László települési képviselő:
A sportcsarnok az iskola udvarán is felépülhetne, szerinte!
Tantó Viktor polgármester:
A focisoknak a Dalnoki akadémia pályázik, a kézilabdások a kézicsarnokhoz pályáznak!
b.)
Tantó Viktor polgármester:
Aszódon járt egyeztetés ügyében a MÁV-Volán menetrendről. Változás, lesz Bagon lesz a
buszforduló, és ráhordásos lesz a közlekedés! Valószínűnek tartja, hogy Domony közlekedésének
szempontjából kedvezőbb lesz a változás! Ez ügyben a megkeresés szerint Domony Község
Önkormányzat a 0210/12 hrsz-ú 1568 m2 területnagyságban tulajdonos, az ingatlannyilvántartás
alapján 10/100 arányban tulajdonos. Ingatlanforgalmi szakértői véleményben megállapított fajlagos
érték alapján – 29.008 Ft kártalanítási értéket ajánlanak fel. Szavazásra bocsátja az elhangzottakat.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 egyhangú igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
59/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bag külterület 0210/12.hrsz-ú 1568 m2
területnagyságú ingatlan, melynek az ingatlannyilvántartás szerint Domony Község Önkormányzat
10/100 arányban tulajdonosa. Az ingatlan kártalanítása, kisajátítása iránt a Rákos-Hatvan vasút
megépítésével kapcsolatban, megtárgyalta és az ajánlott árat elfogadta az alábbi tartalommal.
A Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd által előkészített vételi ajánlatot, amely Bag külterület 0210/12.
hrsz-ú 1568 m2 területű 10/100 arányú ingatlanrészért vonatkozásában, érkezett, mint vételi
ajánlatot elfogadja. A vételi ajánlat a Rákos-Hatvan vasút megépítésével kapcsolatban a Magyar
Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF
Zrt., székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) jogi képviseletében érkezett fentnevezett ügyvédtől. A
fenti beruházás megvalósítása a 2007. évi CXXIII. sz. törvény 2. § e.) pontja alapján kisajátítás
alapjául szolgáló közérdeken alapszik. A felújítandó vasút nyomvonala több ingatlant is érint, e
területek tulajdonjogát a kisajátítási tervvel összhangban a Magyar Állam kívánja megszerezni.
Tehát a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projekt megépítése részben érinti a Bag külterület
0210/12 hrsz-ú 1568 m2 területnagyságú ingatlant, amely az ingatlannyilvántartás szerint, 10/100
arányúban Domony község tulajdonában van.
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A testület elfogadja, hogy a kisajátításra kerülő 1568 m2 területű ingatlanrészből a tulajdonunkat
képező 10/100 arányú ingatlanrész-ingatlanforgalmi szakértő véleményben megállapított fajlagos
értéke alapján 29.008,-Ft kártalanítási ellenértékért kerüljön értékesítésre a NIF Zrt. részére, amely
szervezet a Magyar Állam nevében jár el.
A kártalanítás összegét ingatlanforgalmi szakértő állapította meg az önkormányzat részére. Az
összeget a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötését követően, annak aláírásától
számított 60 napon belül fizetik meg az Önkormányzat részére. Ez az összeg, mint teljes
kompenzáció magában foglalja az ingatlan rész forgalmi értékét, a visszamaradó ingatlanban a
kisajátítás folytán keletkezett esetleges értékcsökkenést és az ennek következtében elszenvedett
egyéb károkat.
Felelős: Tantó Viktor polgármester
Határidő: azonnal
b.)
Tantó Viktor polgármester:
Farkas Viktor kérelme, hogy a tulajdonát képező Domony, Szarvas utca 2. (3996 hrsz) alatt nyilván
tartott a földhivatali ingatlan nyilvántartásban jelenleg „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és
egyéb építmény” megnevezéssel szereplő ingatlan lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre. Az
épület a lakóházzá történő átminősítés műszaki, jogi feltételeinek megfelel. Állandó lakcímmel
rendelkezik Domonyban. A kérelmet szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
60/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete Farkas Viktor (sz.: Hatvan, 1978. 09. 30.. an.: Boross Márta)
2182 Domony, Szarvas utca 2. (3996 hrsz) alatti lakos képviselő-testülethez benyújtott kérelmét
megtárgyalta, és az abban foglalt kérését egyhangú határozatával elfogadta.
A határozat alapján támogatja Farkas Viktor azon kérelmét, hogy a tulajdonát képező Domony,
Szarvas utca 2. (3996 hrsz) alatt nyilván tartott a földhivatali ingatlan nyilvántartásban jelenleg
„kivett zártkerti művelés alól kivett terület és egyéb építmény” megnevezéssel szereplő ingatlan
lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre. Az épület a lakóházzá történő átminősítés műszaki, jogi
feltételeinek megfelel.
A fentiek alapján a képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta és hozzájárult a Domony Szarvas
utca 2 sz (3996 hrsz-ú.) ingatlanon korábban pihenőházként létesült épület lakóházzá történő
átminősítéséhez, és ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy Farkas Viktor a szükséges lépéseket megtegye.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülésen történő
aktív részvételt megköszönte a Képviselő-testület tagjainak a nyílt ülést bezárta –zárt ülést rendel el.
K.m.f.
Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyvvezető
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