J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 01. 18.-án megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti a 2018. év első testületi ülésén megjelent képviselőket, Boldog Újévet kíván minden
megjelentnek! Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat, kéri ennek elfogadását A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadták el.

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
2.) Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat
megtárgyalása és elfogadása
3.) Támogatási kérelem a 8. osztályos tanulók részéről
4.) Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést
bemutató eszközök pályázatának megtárgyalása és elfogadása
5. Helyi Hagyományőrző és Turisztikai rendezvények, programcsomagok
pályázatának megtárgyalása és elfogadása
6.) Kedvezményes pályaépítési program megtárgyalása és elfogadása
7.) Egyebek
1.) NAPIREND
1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Tantó Viktor polgármester:
Az örömhírt már minden képviselő tudja, a munkának eredménye az Orvosi rendelőre nyert vissza
nem térítendő támogatás! Az orvosi rendelő jól felszerelt lesz! Nagy öröm töltötte el a pályázat
elnyeréséért! Utánanézett, a rendszerváltás óta az önkormányzat nem kapott összesen ekkora
összegű pályázati összeget, mint a jelen pályázat! Bízik, hogy ez a szerencse sorozat nem fog
megszakadni, ami elkezdődött! Van még pályázat, aminek elbírálását még várják és ez a falut
elkerülő övárok, mely a bírálaton már átment, és az országban a legtöbb pontot kapta a pályázati
anyagra! A megvalósulás esetén, 400 MFt lesz az elnyerhető összeg! A beadott új óvoda építésére
benyújtott pályázathoz, telekhatár módosítása szükséges! Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása
Pest megye területén” - elnevezésű pályázathoz az ingatlanok kisajátítási eljárását! Pályázatokat
adnak be a Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális
hátterét biztosító fejlesztések támogatására, - Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas
fejlesztések, települést bemutató eszközök pályázata, - Helyi Hagyományőrző és Turisztikai
rendezvények, programcsomagok pályázatát! Az orvosi rendelőre nyert pályázatot, nyilvánosság elé
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szeretné vinni, a Régió Tv-t a munka kezdetére, és a munka befejezéséhez is kiszeretné hívni
felvétel készítésére! A pályázathoz, kábelrendszerre regisztrálni szükséges, kérvénnyel ez feltétel!
Fenntartási költségeket kellett megküldeni, a rezsit, amelyre az elmúlt év költségeit küldték meg,
mivel a pályázat az energiacsökkentést is tartalmazza! A támogatási szerződés aláírását várják, ez
után lehetséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Mivel a napirendi ponthoz több kérdés
hozzászólás nem érkezett az elhangzott beszámolót szavazásra bocsátotta a polgármester. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
1/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester
beszámolóját az elmúlt ülés óta történtekről, egyúttal felhatalmazta, hogy a beszámolóban
elhangzottak szerint intézze az ott tárgyalt ügyeket.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

2.) NAPIREND
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat
megtárgyalása és elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
Domonyvölgyi utak rendezésére van lehetőség, az utolsó pontja a pályázatnak a vadvédelmet is
figyelembe véve! A támogatási keretösszeg, 10 MFt, és 100%-ban támogatott a pályázat!
Árajánlatok bekérése szükséges, mivel a pályázat írás nem támogatott, az önkormányzatnak kell
megtennie ezen lépéseket! Domonyvölgy zártkert besorolású, ezért rétegelt kőutat gondolt
megvalósítani, nem aszfaltot. Tájvédelmi körzet található a Domonyvölgyön, és nem illeszkedik az
aszfaltút a környezetbe! Három rétegben történne a kőút készítése, -betonzúzalék, durva murva,
finom murva- a jelenlegi állapothoz képest, javítana a helyzeten az említett út! Az út vízelvezetését
is szükséges elvégezni, melyet a patakba lenne elvezetve! Vadhálót is ki kell húzni egyes
szakaszokra, mivel mindenhová nem lehetséges a vadak vonulása miatt! A vadásztársasággal együtt
tudják beadni a pályázatot közösen! Szavazásra bocsátja a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtását. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett javaslatot és hozzájárul a
Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívás, Pályázati kód: ZP-1-2017 „Zártkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat beadásához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2

3.) NAPIREND
Támogatási kérelem a 8. osztályos tanulók részéről
Tantó Viktor polgármester:
Minden évben a 8. osztályos tanulók a farsangon előadott keringőhöz szükséges ruhakölcsönzéshez
kérnek támogatást. Javasolja az elmúlt évekhez hasonlóan 5.000,-/fő támogatást nyújtani a 12 fő
gyermek részére, akik a műsorban szerepelnek. Szavazásra bocsátja javaslatát. Képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 fő igen szavazatával 1 fő tartózkodása mellett a következő
határozatot hozta:
3/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tasnádi Lajos NNÁI Koren István
Tagiskola, Lippai Anett osztályfőnök kérésére a 8. osztályos tanulók Farsangi keringő táncához
szükséges fellépő ruhák költségéhez, 60.000,-Ft, azaz hatvanezer forint támogatást nyújt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.) NAPIREND
Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést
bemutató eszközök pályázatának megtárgyalása és elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
Játszótér kialakítására, „Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések,
települést bemutató eszközök„ megnevezésű pályázat kiírása megtörtént a Galga-mente és térsége
LEADER Egyesület által. A lehetséges területet már felmérték az iskola előtt és mellett. A
pályázatra 10 MFT az elnyerhető összeg! A fákat nem bántják a területen, hogy árnyékot
biztosítson a gyermekek részére! A pályázat költségvetésében a tereprendezés és kerítés is szerepel,
de a kivilágítás és kamerát az önkormányzatnak kell finanszírozni!
Pauló László képviselő:
Kerítést kérdezi a játszótér körül, hogy lesz-e? Vandálbiztosak lesznek!
Tantó Viktor polgármester:
Elemes kerítés lesz, zárható kapuval!
Pauló László képviselő:
Az iskola melletti vízlevezetést meg kell oldani, mivel a cső, amit betettek, nem lett befejezve! Kéri
ne legyen elfeledve!
Tantó Viktor polgármester:
A felvetést jónak találja, a víziközművesek a csövet be tudják majd fejezni!
Gohér Mihály kulturális referens:
Javasolja, hogy a főtérrel együtt valósuljon meg a játszótér!
Tantó Viktor polgármester:
A játszótérre fa játékokat kért, amelyek EU komfortosak, évente egyszer a festése megtörténik a
játékoknak, az állagmegóvás érdekében! Szavazásra bocsátja a „Szabadidős tevékenységekre és
tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató eszközök” megnevezésű pályázat beadását.
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Pályázatra árajánlatot tevő Ecogarden Kft. (H-1221 Budapest, Anna utca 9-11.) által benyújtott
dokumentumok alapján 9.683.113,-Ft a projekt összköltséggel. A projekt megvalósításának
helyszíne: 2182 Domony Fő út 95-97. (4 hrsz) A pályázathoz kapcsolódó eszközök: -Typ 450
kötélpiramis, -Fészekhinta, -Vegyeshinta. -Bettina mászóvár, -Hajó formájú homokozó. A játékok
alá homok ütéscsillapítás van tervezve. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:
4/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett javaslatot és hozzájárul a
„Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató
eszközök” megnevezésű pályázat beadásához.
A Pályázatra árajánlatot tevő Ecogarden Kft. (H-1221 Budapest, Anna utca 9-11.) által benyújtott
dokumentumok alapján 9.683.113,-Ft a projekt összköltsége.
A projekt megvalósításának helyszíne: 2182 Domony Fő út 95-97. (4 hrsz)
A pályázathoz kapcsolódó eszközök:
-Typ 450 kötélpiramis
-Fészekhinta
-Vegyeshinta
-Bettina mászóvár
-Hajó formájú homokozó
A játékok alá homok ütéscsillapítás van tervezve.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. NAPIREND
Helyi Hagyományőrző és Turisztikai rendezvények, programcsomagok
pályázatának megtárgyalása és elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
A falunapra és a szüret felvonulásra Helyi Hagyományőrző és Turisztikai rendezvények,
programcsomagok pályázat került kiírásra a LEADER Egyesület által. A falunapnak, más
elnevezést szükséges adni, mert „falunap” elnevezéssel nem lehet pályázni! A pályázható összeg 1
MFt, padok, asztalok /eszközök/ vásárlására lehet fordítani az összeget, mely padok, asztalok nem
lesznek kölcsönadva, és Domony címerével lesznek megjelölve! A padokat megerősített lábakkal
kell ellátni, hogy tartósabbak legyenek! A szüreti felvonulás, ugyanezen a feltételekkel lesznek
lehetségesek!
Gohér Mihály kulturális referens:
A Hírmondó újságban, megjelenésre kerül, hogy a domonyi szőlőgazdák borversenyre
jelentkezhetnek, a határidő megjelölésre kerül.
Tantó Viktor polgármester:
Helyi Hagyományőrző és Turisztikai rendezvények, programcsomagok pályázat benyújtását
szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
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5/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett javaslatot és hozzájárul a „Helyi
Hagyományőrző és Turisztikai rendezvények, programcsomagok” megnevezésű pályázat
beadásához.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.) NAPIREND
Kedvezményes pályaépítési program megtárgyalása és elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
A projekt megvalósításának helyszíne 2182 Domony Fő út 95-97. (4 hrsz), műfüves kispálya
építése, világítással és kamerával ellátva. A pályázati összeg 32,5 MFt, 10%-os önerő vállalásával.
Pauló Pál János (Menotti) vállát meg kell veregetniük, hogy foglalkozik a gyermekek
futballoztatásával, és plusz pont, hogy a fia Pauló Gábor focibíró! A tervezett helyszín az iskola
udvarán, a falunapi rendezvény helyszíne mögötti területet. Az MLSZ-től itt jártak megtekinteni a
helyszínt. A falunapi rendezvény keretében tartandó sportnapot is meg lehet majd ott tartani, mivel
6 méter magas kerítéssel és palánkkal lenne ellátva. Futsal jelleggel lehetséges a megvalósítás. A
Magyar Labdarúgó Szövetség programot indított, ezért a Kézilabda Szövetség működik
Domonyban, 2018.01.31-ig a focit is az alapszabályba kell tenni. Az igényelhető TAO pénz ezek
után kétfelé mehet, (kézilabda, foci). Az utánpótlással kezdenék a focicsapat működését, 5 év
elteltével felnőtt focicsapattal lehetne, az MLSZ-től plusz támogatást igényelni. Szlovák, angol,
olasz csapat/testvércsapat/ szakmai támogatást nyújtanak a csapat felszereléséhez, melyre
Angliában lesz egyeztetés. Támogatni fognak majd mind szakmai segítségnyújtással és a
felszereléssel is. A környező települések tudnak majd jönni Domonyba játszani.
Pauló László települési képviselő:
Érdeklődik, a pályázati összegben a pálya talajának előkészítése is szerepel?

Tantó Viktor polgármester:
Az elnyerhető pályázati összegben minden benne szerepel! TAO támogatásra jogosultak lesznek, és
ebből az összegből a pálya mellé öltöző építése lesz megvalósítható, és buborék tető kialakítását
lehet készíteni!
Szavazásra bocsátja a Kedvezményes pályaépítési programra történő pályázat benyújtását. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
6/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett javaslatot és hozzájárul a
„Kedvezményes pályaépítési program” megnevezésű pályázat beadásához.
A projekt megvalósításának helyszíne: 2182 Domony Fő út 95-97. (4 hrsz), műfüves kispálya
építése, 10%-os önrész biztosításával.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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7.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az óvodából érkezett levél az alkalmazotti létszámmal kapcsolatban.
Bangóné Mikus Magdolna két éve ment el szülni, a helyette felvett Zdenkóné Jónás Katalin lett.
Most Ő végzi az étkeztetésre a számlázást. Pontosan végzi a munkáját, nem szeretné, ha elküldésre
kerülne. Az Öt érintő létszámon túl az óvónői álláshelyekre is pályázat kiírására lesz szükség,
mivel nyugdíjba fog menni két óvónő is még ez év folyamán.
b.)
Tantó Viktor polgármester:
Elmondja, hogy a Hódosi testvér településről Csepi Gyuri bácsival beszélt, akik érkezni fognak a
2018.03.14.-én 14 órakor megrendezésre kerülő Tavaszköszöntő ünnepségen, és akik egyúttal
fellépnek ezen a rendezvényen. Csak egy napra érkeznek a fellépés időtartamára.
c.)
Tantó Viktor polgármester:
Az orvosi rendelő pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy meghívásos közbeszerzési eljárás lesz
meghirdetve. A munka előreláthatólag három hónapig fog tartani. A munka ideje alatt a rendelő
működését át kell helyezni, úgy gondolta, hogy ide a művelődési ház kistermébe kerülne a rendelő
ideiglenesen.
Pauló László települési képviselő:
A kérdése, hogy az orvosi rendelőt és az orvosi lakást nem lehetne-e megfordítani? Tehát az épület
elején működne a rendelő, és mögé kerülne az orvosi lakás!
Tantó Viktor polgármester:
Nem gondoltak erre a lehetőségre, de már voltak a jelenlegi állapotot felmérni, és ellenőrizni fogják
több ízben a munkálatokat. Április elején kezdik a felújítási munkát az orvosi rendelő épületén.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy járjon utána az orvosi rendelő felújításával, annak
ideiglenes áthelyezésével kapcsolatban szükséges intézkedéseknek.
d.)
Tantó Viktor polgármester:
Az expresszinfótól ismételten megkeresés érkezett Domony Község Önkormányzata felé internetes
portálon megjelenés biztosítása céljából. A képviselő-testület már tárgyalta ezt a megkeresést, az
elmúlt évben, akkor úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségeinek
függvényében visszatérnek a megkeresésre, de jelen helyzetben nem látja reális lehetőségét a velük
való szerződésnek. Tájékoztatja az expresszinfo munkatársát, hogy az önkormányzat nem él az
általuk felkínált lehetőséggel.
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e.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy ismét elharapóztak a betörések. Az iskola kapuját leemelték, a
lámpát kitépték a falból, az udvar felőli ajtót feszegették! A Babinecz Paliék házába is bementek! A
Belügyminisztériumban járva erről a témáról beszélt illetékes emberrel, az első kérdése az volt, van
e védelmi rendszer? Elmondta, nincs! Városőrség alakítását javasolja, melyre pályázat is lesz kiírva,
4 főt lehet igényelni. Állami támogatást kap erre az önkormányzat, autót is kaphatnak! Nem felejti
el a kamera lehetőségét sem a településen! Testvérvárosi pályázati lehetőség nyílik, a szlovák
testvértelepüléssel közösen nyújtanak be pályázatot!

f.)
Tantó Viktor polgármester:
Három komponensű internet pályázat indul -Önkormányzat, Szlovák testvértelepülés, Pilisi
Parkerdő -, mint lehetséges partnerek bevonásával. Területfejlesztéssel járó 3 millió Eurós pályázati
forrás nyílhat meg ennek keretében.!
Domonyvölgyön lévő ifjúsági tábor jutott az eszükbe, továbbá az utak, azok vízelvezetéssel történő
ellátása, a közvilágítási problémák megoldása. Az Ifjúsági táborban a szálláslehetőségét
felfejleszteni lehetséges. Pl. lehet úgy is, hogy egy az önkormányzat által alapított Kft. ki tudja adni
majd a szállást! Karitatív feladat is jár ezzel a pályázattal. Az erdészet tanösvényt készít, egy-egy
útszakasz elkészítését bevállalja, például ahol a fa szállítása folyik jelenleg általuk. A
testvértelepülés is arra használja az
pályázat keretében elnyert forrást, amire szükségük van. Ez a pályázat nem igényel önerőt Uniós
támogatásból valósul meg. Úgy gondolja meg kell próbálni minden lehetőséget az
önkormányzatnak! Ez a pályázat tavasszal kerül kiírásra Az ifjúsági táborban jelenleg a Motoros
Egyesület használatában lévő területet lekerítik, hogy ne zavarják majd egymást a terület használói.
g.)
Tantó Viktor polgármester:
Az étkeztetés az óvodában, iskolában inflációt követve fog emelkedni, megküldte a tervezett árakat
az ételbeszállító, erről a következő ülésen fognak valószínűleg dönteni.
h.)
Tantó Viktor polgármester:
A következő nyilatkozat, illetve állásfoglalás megvitatását és elfogadását kérte a Képviselőtestülettől:
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt negyedszázadban
aktív civil élet alakult ki a faluban. A Képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő civil
szervezeteket, az azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát
értéknek tekinti, és meg kívánja védeni attól, hogy Soros György spekulációs ügyletekből származó
vagyonából felvásárolja azokat és rájuk kényszerítse betelepítéspárti ideológiáját.
A Képviselő-testület tiltakozik az ellen, hogy a legújabb hírek szerint Soros György az általa
korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a
magyar városokban, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki
hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így Székesfehérvárra is rendkívül veszélyes,
hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága. A domonyiak maguk döntik el az ügyeiket és
nem szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért a képviselő-testület – képviselve a
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Domonyban élők érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Domonyban sem bevándorlás-szervező
irodát, sem migránstábort; egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a
Soros György által tervezett és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben elhangzottakat. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri az élet számos területén
tevékenykedő civil szervezeteket, az azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben
végzett önkéntes munkát értéknek tekinti. Egyúttal meg kívánja védeni attól a települést, hogy
Soros György spekulációs ügyletekből származó vagyonából felvásároljon területeket és ránk
kényszerítse betelepítéspárti ideológiáját.
A képviselő-testület dönti el az ügyeiket és nem szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért a
képviselő-testület – képviselve a Domonyban élők érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván
Domonyban sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort. Egyúttal szorgalmazza és
támogatja azt a törekvést, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György által
tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tantó Viktor polgármester:
A Galga-menti Önkormányzatok Társulásából 2017. 12. 31-gyel Aszód Város Önkormányzata
kilépett. Ennek a lépésnek a teljeskörű végrehajtásához a társulásban részt vevő valamennyi
képviselő-testület határozata szükséges a döntés elfogadásához. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és ennek alapján tudomásul
veszi, hogy 2017. december 31-ei hatállyal Aszód Város Önkormányzata a Galga-menti
Önkormányzatok Társulásából kilépett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tantó Viktor polgármester:
Az előzőekben említette, hogy Aszód Város Önkormányzata kilépett, Galga-menti
Önkormányzatok Társulásából. Emiatt a Társulási Megállapodás módosítása is szükségesé vált az
új állapot Társulási Megállapodásban történő átvezetése céljából. Szavazásra bocsátja a Galgamenti Önkormányzatok Társulás, Társulási Megállapodásának módosítását. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
9/2018. (I.18.) sz. ÖKT határozat
Domony község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával jóváhagyja a Galgamenti Önkormányzatok Társulás, Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztett
tartalomnak megfelelően a szükséges változások átvezetése céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Tantó Viktor polgármester:
Ezt követően 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
K.m.f.

Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető
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