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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 27-ei ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss 
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester 
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Balogh Mihályné és Nardai Dániel intézményvezetők, 
Kuntzer Mártonné igazgatási és Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
 
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen 
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bognár Zoltán képviselőt jelöli ki. 
 
Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 
 
13. napirend: Önkormányzat intézményei alapító okiratának módosításáról 
14. napirend: Fegyvernek, Víztorony út 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
15. napirend: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 

részére hálózati nyomtató, fénymásoló gép beszerzéséről 
16. napirend: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról 
17. napirend: A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló rendelet 

módosításáról 
18. napirend: A MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. részére történő terület bérbeadásáról 
19. napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági közfoglalkoztatási 

projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról 
 
Javasolja továbbá, hogy a Víziközmű Társulat megszüntetéséről szóló előterjesztést a testület 
vegye le napirendről.  
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a pótnapirendek 
felvételével és a módosító javaslattal és 9 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
61/2013.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket, ezen felül a 

 
13.) napirend: Intézmények alapító okiratainak módosításáról 
14.) napirend: Fegyvernek, Víztorony út 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
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15.) napirend: Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Intézmény részére hálózati nyomtató, fénymásoló gép beszerzéséről 
16.) napirend: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló rendelet módosításáról 
17.) napirend: A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló rendelet 
módosításáról 
18.) napirend: A MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. részére történő terület 
bérbeadásáról 
19.) napirend: „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági közfoglalkoztatási 
projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról 
 
elfogadja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 6.) sz. előterjesztést – a 

Víziközmű Társulat megszüntetéséről - leveszi napirendről. 
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Interpellációt a képviselők nem intéznek. 
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
 
Dr. Bognár Zoltán: Az M4-es autópálya építése holt tart? 
 
Tatár László polgármester: A tájékoztatón kapott egy térképet, amely talán már a végleges 
nyomvonalat tükrözi. Első részben Törökszentmiklós csomópontig készül el, majd a 4 sávos 
úttól fog Örményes irányába menni és becsatlakozik a Kisújszállási elkerülőbe.  
 
Dr. Kiss Györgyné: A Lovas Szakosztály megalakulásáról érdeklődött. 
 
Tatár László polgármester: A szakosztály a Fegyverneki Sportegyesületen belül már 2013. 
évben létrejött, az augusztusi városi rendezvényre szeretnének egy pályát kialakítani, amely 
megyei kategóriás versenyek megrendezésére is alkalmas. Az ülésen kérték támogatását, 
segítségét a pálya kialakításában.  
 

2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság elfogadásra javasolja a 2013. évi költségvetés módosítását.  
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést megvitatta és 
elfogadásra javasolja.  
 
A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

6/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) 

rendeletének módosításáról 
 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet 1.), 2.) és 3.) sz. mellékletét a rendelet 
1/A., 1/B. és 1/C. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság egyetért a 2014. évi költségvetés előterjesztésben szereplő indokok alapján történő 
módosításával. 
 
Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek  Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

4.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a szabályzat módosításával 
egyetért. 
 
A módosítással kapcsolatban vélemény nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az 
alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
8/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz., a rendelet 9.) sz. mellékletét a jegyzőkönyv 3/A. sz. 
melléklete tartalmazza.) 
 

5.) napirend: Anyakönyvi rendezvényekről szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítását javasolja 
elfogadásra. 
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A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
9/2014.(III.31.)  önkormányzati rendelete 

Az anyakönyvi rendezvényekről szóló 5/2011.(II.03.) rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

7.) napirend: Önkormányzatok tulajdonában lévő törzsbetét képviseletéről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő személyére tett javaslatot. 
 
Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
62/2014.(III.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Önkormányzatok tulajdonában lévő törzsbetét képviseletéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a hét település polgármesterei 
közül  
 

Rédai János urat, Kuncsorba Község polgármesterét 
 
jelöli a közös tulajdonba került törzsbetét képviseletére a Területfejlesztési Ügynökség 
ülésein.  

 
Erről értesül:  

1.) Törökszentmiklós Város Polgármestere Dr. Juhász Enikő 
2.) Rédai János Kuncsorba Község Polgármestere 
3.) Tatár László polgármester 
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
5.) Képviselőtestület tagjai 
6.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezető 

 
8.) napirend: Közszolgáltatási Kft. létrehozásáról 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a Kft. létrehozásával egyetért a 
bizottsági ülésen elhangzott indokok alapján.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai a 2014. évi önkormányzati 
választáskor lépnek hatályba, így a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 33/A. 
§-a érvényes a polgármester összeférhetetlenségére, valamint a helyi önkormányzati 
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény is addig hatályos. Teljesen azonos a 
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szöveg a polgármesterek és az önkormányzati képviselők vonatkozásában, amely szerint sem 
a polgármester, sem az önkormányzati képviselő nem lehet vezető tisztségviselője az 
önkormányzat által alapított gazdasági társaságnak. A gazdasági társaságot minél hamarabb 
létre kell hozni, az idő rövid. A korábban kiküldött alapító okiratban az összeférhetetlenség 
miatt módosítani kellett az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak személyét 
az alábbiak szerint: 
1.) Ügyvezető:    Lipcsei Mónika 
2.) Felügyelő bizottság elnöke:  Angyal Csaba 
3.) Felügyelő bizottság tagjai:  Temesváriné Bozsó Ágnes 
     Schultz Ferencné 
 
A törvény szerint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok tagjai sem lehetnek 
köztisztviselők, kivéve a 100 %-ig önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot, ez alapján 
köztisztviselők esetén nincs összeférhetetlenség. A munkakörén kívüli munkavégzést pedig a 
munkáltató engedélyezi számukra.  
A javított 8.) előterjesztés az ülés megkezdése előtt a képviselőknek kiosztásra került.  
 
Szatlóczki Edit: Lipcsei Mónikának milyen végzettsége van? 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A munkakör betöltéséhez nem előírás a szakmai végzettség, a 
gazdasági társasági törvény vonatkozik rá. 
 
Tatár László polgármester: A szolgáltatást végzőnek kell szakképzettség, a szolgáltatást a 
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény végzi, az intézmény 
vezetője most vesz részt az ehhez szükséges képzésen.  
 
Ficsor Dénes: Miért nem a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Intézmény vezetője, Nardai Dániel lesz a Kft. ügyvezetője?  
 
Tatár László polgármester: Intézményvezető nem lehet a Kft. ügyvezetője. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a Kft. ügyvezetője és a felügyelő bizottság elnöke teljes, személyes 
vagyonával felel a Kft. tevékenysége során.  
 
Papp Róbert: 3 mFt alaptőke szükséges a társaság megalapításához? 
 
Tatár László polgármester: Igen, visszaállt a régi összeg, ismét 3 mFt-ot kell a befizetni a 
társaság pénztárába a létesítő okirat aláírásával egyidejűleg.  
 
Ficsor Dénes: Apportba nem lehet odaadni az összeget?  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Nem célszerű, mert akkor nem lehet bérbe adni.   
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a 
módosításokkal és 9 igen szavazattal elfogadják a módosított alapító okiratot az alábbi 
határozat szerint: 
 
63/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Gazdasági társaság létrehozásáról 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 28-ai hatállyal a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. I. fejezet VIII. címében 
meghatározottak szerint, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység 
folytatása érdekében egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre 
3.000.000,- Ft alaptőkével.  

 
     2.) A Kft. megnevezése: FEGYVERNEKI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT 

KFT. 
Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
E-mail címe: hivatal@fegyvernek.hu 

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékleteként 

elfogadja a Kft. Alapító Okiratát. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Kft. 
alapításával kapcsolatos költségek: 

- 3.000.000,- Ft alaptőke 
-    100.000,- Ft illeték 
-      50.000,- Ft + ÁFA ügyvitel költsége 
-        5.000,- Ft költségtérítés  

összegére.   
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Nardai Dániel a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési 

Intézmény igazgatója 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
(Az alapító okiratot a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

9.) napirend: Baldácsy Művészeti Egyesülettel közművelődési feladat-átvállalási 
megállapodás megkötéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyetért a feladat-átvállalási megállapodás megkötésével. 
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a 
megállapodást. 
 
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
64/2014.(III.27.) számú     önkormányzati határozat: 
 



 9

Közművelődési feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről a Baldácsy Művészeti 
Egyesülettel 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletét
 képező közművelődési feladat-átvállalási megállapodást elfogadja. 
 
E határozatról értesülnek: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Bercsényi János Sándor a Baldácsy Művészeti Egyesület elnöke 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
5.) Képviselőtestület tagjai 
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
7.) Bognár Noémi művelődési felügyelő 
 
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

10.) napirend: Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító 
Megelőző Intézet támogatásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, mely szerint forráshiányra való 
tekintettel nem támogatja az intézetet 2014. évben. 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
65/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Törökszentmiklós V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetésének 
forráshiányára való tekintettel nem támogatja a Törökszentmiklós Városi 
Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet 2014. évi működését. 

 
2.) A költségvetési hiány rendezését követően a kérdést újra napirendre tűzi. 

 
Erről értesül:  
1. Dr. Lukács Zsuzsanna a Törökszentmiklósi V.Ö.Egy.Gyógy.Mege.I.igazgatója 
2. Tatár László polgármester 
3. Buzás Istvánné dr. jegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
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11.) napirend: Előzetes szándéknyilatkozat a Szapárfalui Gazdakör részére 
foglalkoztatási költségek megelőlegezéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a határozati javaslattal. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
66/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Előzetes szándéknyilatkozat a Szapárfalui Gazdakör részére foglalkoztatási költségek 
megelőlegezéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete információ hiányában a 
kérelemről nem dönt, a pályázati kiírás pontos ismeretében kérelemre ismét visszatér 
az ügyre.  

 
Erről értesül: 

1.) Szapárfalui Gazdakör elnöke, Bencze Sándor 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
12.) napirend: „Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok 

ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárást lezáró döntésről szóló határozat visszavonásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a 27/2014.(I.30.) sz. önkormányzati 
határozat visszavonásával és 9 igen szavazattal a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 
megindításával az alábbi határozatok szerint: 
 
67/2014.(III.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
„Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást lezáró 
döntésről szóló 27/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek közigazgatási 
területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és 
üzemeltetése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésről szóló 
27/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. tv. 76. § (1) bekezdés a.) pontja szerint az eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
68/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerűsítése és üzemeltetése tárgyban történő közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek közigazgatási 
területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és 
üzemeltetése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 94. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 
dönt. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
13.) napirend: Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az intézmények alapító okiratát módosító 
okiratában és az alapító okiratokban módosítást javasol. Az alapító okiratok 7.) pontját az 
alábbira javasolja módosítani: 

7.) A költségvetési szervet alapító és irányító szerv neve, székhelye: 
 

 a.) Alapító szerv 
megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata,  

 székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

               b.) Irányító szerv 
megnevezése:  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,  
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székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
 
Az alapító okiratot módosító okiratokban is javasolja változtatni azokat a pontokat, amelyek 
az alapító okirat 7.) pontját módosítják az említett szöveggel. 
E módosításokkal az alapító okiratok elfogadását javasolja a bizottság. 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek Dr. Bognár Zoltán 
módosító indítványával és a módosításokkal együtt 9-9 igen szavazattal a Fegyverneki 
Polgármesteri Hivatal, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Intézmény, a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 
Bölcsőde, a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha és a Fegyverneki Orvosi Rendelő 
alapító okiratát elfogadják az alábbi határozatok szerint: 
 
69/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. 
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot 
módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. 

mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mely 
a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 181/2013.(XII.12.) sz. 

határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Erről értesül: 

5.) Tatár László polgármester 
6.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
7.) Képviselőtestület tagjai 
8.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 7/A. és 7/B. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
70/2014.(III.27.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként 
elfogadja a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
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Alapító Okiratot módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép 
hatályba. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként 

elfogadja a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
Alapító Okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési 

Intézmény 2/2014.(I.3.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszi. 
 
Erről értesül: 

1.) Nardai Dániel a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
igazgatója 

2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 8/A. és 8/B. sz. melléklete tartarmazza.) 
 
71/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. 
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratot módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép 
hatályba. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. 

mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 

178/2013.(XII.12.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti  
 
Erről értesül: 

1.) Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 9/A. és 9/B. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
72/2014.(III.27.) sz.    önkormányzati határozat: 
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A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. 
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító 
Okirat módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép 
hatályba. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. 

mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító 
Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító 

Okiratának módosításáról és Alapító Okiratáról szóló 182/2013.(XII.12.) sz. 
határozat hatályát veszti.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 10/A. és 10/B. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
73/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként 
elfogadja a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratot módosító 
okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként 

elfogadja a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratát, mely okirat a 
törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 179/2013.(XII.12.) sz. 

határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.  
 
Erről értesül: 

1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
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(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 11/A. és 11/B. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
74/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként 
elfogadja a Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratot módosító okiratát, mely 
okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként 

elfogadja a Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi 
bejegyzés napján lép hatályba. 

 
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Orvosi Rendelő 180/2013.(XII.12.) sz. határozattal 

elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Erről értesül: 

1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 12/A. és 12/B. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

14.) napirend: Fegyvernek, Víztorony út 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az ingatlan értékesítésével 
egyetért, javasolja viszont, hogy a határozati javaslat 3. pontjában lévő mondatot egészítsék ki 
a „vevő” szóval az alábbiak szerint: 
3. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével, amely szerződés 

aláírásával vevő vállalja, hogy a fennmaradó részt 15 év alatt kell megfizetni egyenlő 
részletekben. 

 
Papp Róbert: Hangsúlyozni szeretné, hogy nem látja biztosítottnak a vételár kifizetését, a 20 
%-ot sem tudja a vevő megfizetni. A fennmaradó összeget 15 év alatt kell kifizetni, de 
véleménye szerint az a ház nem áll addig. Elfogadhatatlannak tartja, hogy egy 2006-ban 
1.665.000,- Ft-ért vásárolt ingatlant leamortizálnak 450.000,- Ft-ra, mert olyan személyek 
laktak  és laknak ott, akik nem hajlandók tudomásul venni a közösségi lét alapvető értékeit és 
a képviselőtestület mindezek ellenére jót tesz a családnak, eladja az ingatlant nekik.  
 
Dr. Bognár Zoltán: A bizottsági ülésen már elmondta ezt Papp Róbert, de ha nem adja el az 
önkormányzat a házat, akkor még ennyi bevétel sem lesz.  
 
Tatár László polgármester: Papp Róbert képviselőtől kérdezi, hogy mit javasol? 
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Papp Róbert: Javasolja, hogy a képviselőtestület ne egyezzen bele az ingatlan eladásába. Az 
a vád éri így is a testületet, hogy Tiszabő kettőt csinálunk a településből.  
 
Tatár László polgármester: Nem a szóban forgó családról beszél, de van olyan ember, akin 
lehet és akarja, hogy segítsenek és van olyan ember, aki nem kéri a segítséget. Heti vagy napi 
szinten sajnos többen keresik meg olyanok, akik önhibájukon kívül kerültek rossz helyzetbe, a 
devizahitel-konstrukció miatt maradtak fedél nélkül.  
 
Papp Róbert: A devizahitelek miatt tönkrement családok nem hasonlíthatók össze a Blága 
családdal, akik évek óta csak laknak az ingatlanban és az állagmegóvás érdekében nem 
tesznek semmit.  
 
Tatár László polgármester: Korábban Blága Sándor szülei bérlőként laktak a házban, de 
mivel nem fizettek, az önkormányzat felmondta a szerződést. Az előző bérlő fia nem tehető 
felelősség ezért.  
 
Papp Róbert: Tudomása szerint Blága Sándor illegálisan foglalta el a lakást.  
 
Tatár László polgármester: Valóban nincs jogosultsága a lakhatásra, de a családjával, 4 
kiskorú gyerekkel együtt költözött be. Milyen megoldást javasol? 
 
Papp Róbert: A településen működik Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, akik 
intézkedhetnének. Tudomása szerint nincs víz- és áramszolgáltatás sem az ingatlanon. 
 
Tatár László polgármester: A gyerekeket azzal az indokkal, hogy nincs víz és áram a 
lakásban, nem emelik ki a családból. Papp Róbert képviselő könnyen kijelenti, hogy a 
polgármester oldja meg ezt a problémát, a család költözzön ki az ingatlanból és menjenek az 
utcára. Gondolni kell a gyerekekre, a döntésünkért vállalni kell a felelősséget.  
 
Papp Róbert: Részt vett már a Polgármester Úr fogadónapján és véleménye szerint a 
polgármester irodája nem arra való, hogy a lakosok minden nap bemennek és különböző 
segélyeket, kölcsönöket kérnek. A tiszteletet sem tudják megadni, tegezik Polgármester Urat. 
 
Tatár László polgármester: Így is lehetne kezelni a problémát, de amiben tudunk, segítünk. 
 
Papp Róbert: Kérdezi, hogy Polgármester Úr szerint hány ember van ilyen helyzetben? 
 
Tatár László polgármester: Sajnos sokan, de mindenkinek próbálunk segíteni a 
lehetőségekhez viszonyítva. Éppen ezért örülünk és kihasználjuk a közfoglalkoztatás 
lehetőségeit, próbálunk mindenkinek munkát biztosítani. A közfoglalkoztatási bérekből pedig 
igyekszünk az adó, a víz és a szemétszállítás tartozásait levonni. A közfoglalkoztatási bérből, 
illetve a lakásfenntartási támogatásból történő előleg kifizetésekor a személyek vállalták, 
valamint nyilatkozatot tettek a tartozás levonásáról, amiből az elmúlt időszakban kb. 5-10 mFt 
adósságot hajtottunk be. Elmondja még, hogy ez a probléma tovább fog fokozódni, nem csak 
a településen, hanem országosan.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító 
javaslattal és 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 
 
75/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
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Fegyvernek Víztorony út 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) rendelet 
13. § (3) bekezdés szerint Fegyvernek, Víztorony út 1. sz. alatti ingatlant értékesíti 
ifj. Blága Sándor részére 450.000.- Ft-ért. 

 
2. A vételár 20 %-át, azaz 90.000,- Ft-ot egy összegben kell befizetni a Fegyvernek 

Város Önkormányzat házipénztárába.  
 

3. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével, amely szerződés 
aláírásával vevő vállalja, hogy a fennmaradó részt 15 év alatt kell megfizetni 
egyenlő részletekben. 

 
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
  3. Képviselőtestület tagjai 
  4. Blága Sándor, 5231 Fegyvernek, Víztorony út 1. 
  5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
 

15.) napirend: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Intézmény részére hálózati nyomtató, fénymásoló gép beszerzéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: A hivatalban lévő nagy teljesítményű fénymásoló, nyomtató 
hetente elromlik, rendszeresen rossz a testületi ülés előtti időszakban, szükséges a cseréje. 
 
A képviselők véleményt nem nyilvánítanak, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
76/2014.(III.27.) számú     önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény részére 
hálózati nyomtató, fénymásoló gép beszerzéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Fegyverneki 
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény számára, hálózati 
nyomtató beszerzéséhez bruttó 1.600.200,- Ft, azaz egymillió-hatszázezer-
kettőszáz forint összegben. 

 
2. A fénymásoló megvásárlásának forrásaként a 2014. évi költségvetési céltartalék 

szolgál, melyből a gép vásárlásának bruttó összegét a Fegyverneki Mezőgazdasági, 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény finanszírozására kell átcsoportosítani. 
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E határozatról értesülnek: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Nardai Dániel a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 

igazgatója 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
6.) Faragó Zsolt informatikus 
 

16.) napirend: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
10/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete  

a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról   
     
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

17.) napirend: A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló rendelet 
módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Pénzügyi Bizottsági ülésen már említettük, hogy szükséges a 
hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló rendelet módosítása. A rendelet tiltja a 
hirdetmény buszvárókban történő elhelyezését, de mivel kerültek plakátok e területekre, ezért 
javasolja a tiltó szabály feloldását. A rendelet egyes pontjait az utcanevek, valamint a 
választási eljárásról szóló törvény változása miatt is javasoljuk módosítani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
11/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete 

A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló 51/2005.(XII.01.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

18.) napirend: A MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. részére történő terület 
bérbeadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat 1. pontját indítványozza kiegészíteni a 
„határozatlan időre” szövegrésszel az alábbiak szerint: 
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Fegyvernek 

Város Önkormányzata a MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. részére az 5231 Fegyvernek, 
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Szent Erzsébet út 173. szám (Hrsz: 172) alatti ingatlanból mintegy 100 m2 nagyságú 
területet határozatlan időre bérbe adjon bruttó 30.000 Ft/hó díj fejében.  

 
A képviselők észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal egyetértenek Buzás Istvánné dr. 
jegyző módosító indítványával és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
77/2014.(III.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
a MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. részére történő terület bérbeadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy 
Fegyvernek Város Önkormányzata a MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. részére 
az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173. szám (Hrsz: 172) alatti ingatlanból 
mintegy 100 m2 nagyságú területet határozatlan időre bérbe adjon bruttó 
30.000 Ft/hó díj fejében.  

  
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a 

Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 

Erről értesül:  
1. Tatár László, polgármester 
2. Buzás Istvánné dr., jegyző 
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. 

 
19.) napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági 

közfoglalkoztatási projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárásról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: A Start mezőgazdasági program a bér és járulék költségen felül, 
közvetlen költséget is tartalmaz 47.334.987,- Ft összegben. Az áru beszerzésére hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása indokolt, a testület a közbeszerzési eljárás 
tudomásul vételéről dönt. 
 
A képviselők hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
78/2014.(III.27.) sz.      önkormányzati határozat: 

 
A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági közfoglalkoztatási projektelem” 
árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kistérségi Start mintaprogram 
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– Mezőgazdasági közfoglalkoztatási projektelem” megvalósítására vonatkozó a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik rész nemzeti értékhatárt 
elérő, a Kbt. 122. § (7) szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a 
Közbeszerzési Szabályzat alapján a Polgármester által elfogadott ajánlattételi 
felhívását megismerten azt tudomásul vette. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Napirend utáni hozzászólás nem hangzik el. 
 
Tatár László polgármester megköszöni a jelenlévők aktív részvételét és az ülést 17,40 órakor 
bezárja. 
 
 
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Dr. Bognár Zoltán :) 
        Jkv. hitelesítő 
 
 
   
 
  
 
 
 
 


