
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2006.február 14-én de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák 
Tibor, Fentor László, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné, Magyar György, Magyar 
Vilmosné, Meggyes Attiláné, Pádár István képviselők ( 10 fő ). 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Novák Lajos belső ellenőr     
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
2./  Beszámoló a 2006.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző, 
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
3./ Indítványok, bejelentések 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, 
sem hozzászólás nem hangzott el. 
 

2.napirendi pont tárgyalása: 

 
Morvai István polgármester: 
 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2006.évi költségvetés 279.896 e/Ft-os 
bevételi és kiadási oldalt tartalmaz.  
A költségvetés összeállításánál a 2005.év novemberében elfogadott koncepció került 
megvalósításra. Előreláthatólag a 2006.évben is biztosított az önkormányzat 
gazdálkodása, ugyanakkor fejlesztésre csak minimális összeg jut. Elmondja továbbá, 
hogy a szociális kiadások az önkormányzat költségvetésének jelentős részét elviszik, 
ezt változatlanul nagyon megterheli az önkormányzat gazdálkodását. 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a költségvetés tervezetét a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és alkalmasnak találta a Képviselőtestület elé történő terjesztésre. 
 



 
Hozzászólások: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja, hogy a költségvetés összeállítása hatalmas munka volt, ezért köszönetét 
fejezi ki az azt készítőknek. Külön örömet okozott számára, hogy előreláthatólag 
létszám leépítésre nem kerül sor az önkormányzatnál. Javasolja tehát a testület 
tagjainak, hogy változtatás és módosítás nélkül fogadják azt el. 
 
Pádár Sándor alpolgármester: 
 
Örömmel veszi tudomásul, hogy  az önkormányzat gazdálkodása előreláthatólag a 
2006.évben is biztosított. A település életében legfontosabb teljesül, vagyis az 
intézmények  folyamatosan képesek működni. 
Külön felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a település jövője szempontjából 
most ez a legfontosabb, ezért javasolja a költségvetés változtatás, módosítás nélküli 
elfogadását. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólásokat és kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 2006.évi 
költségvetési tervezetben foglaltakat fogadják el és a rendelet tervezetet rendeletté 
mondják ki. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

Csány Önkormányzat  Képviselőtestületének 
3/2006.(II.14.)sz. RENDELETE 

 
az önkormányzat 2006.évi költségvetéséről 

 
 

Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított 
– 1992.évi XXXVIII.törvény 65.§-a alapján a 2006.évi költségvetésről az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 
 

2.§ 
 

(1) Az államháztartási törvény 67.§.(3)bekezdés alapján a címrendet a (2)bekezdés 
szerint állapítja meg. 



 
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő 
intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. 
Ennek felsorolását a 12.számú melléklet tartalmazza. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3.§ 
 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2006.évi költségvetését 
 
 279.896 eFt bevétellel 
 279.896 eFt kiadással 
 
A kiadási előirányzaton belül: 
 
- működési kiadást  203.822 eFt-ban, 

 Személyi juttatásokat  119.473 eFt 

 Munkaadókat terhelő járulékokat    38.267 eF 

 Dologi kiadásokat    44.456 eFt 

 Egyéb folyó kiadásokat      1.626 eFt 
 
- Támogatás értékű kiadásokat        2.213 eFt-ban, 

 Támogatásértékű működési célú kiadást         321 eFt 

 Támogatásértékű felhalmozási kiadást      1.892 eFt 
 
- Véglegesen átadott pénzeszközöket   1.318 eFt-ban, 

 Működési célú pénzeszköz átadás  
ÁHT-on kívülre     1.318 eFt 
 

-  Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatást,támogatást                   41.192 eFt-ban, 
 
- Felhalmozási kiadásokat   17.379 eFt-ban, 

 Felújítási kiadásokat    15.696 eFt 

 Beruházási kiadásokat         1.683 eFt 
 
- Pénzügyi befektetések kiadásait     1.554 eFt-ban 

 Részvények vásárlása       1.554 eFt 
 
- Atartalékot   12.418 eFt-ban 
- A költségvetési létszám keretet                      56,6 főben 
állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 
 
 

I. 
 

Az önkormányzat bevételei 
 



4.§ 
 
A 3.§-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a, 
2/b.számú melléklet tartalmazza. 
 

5.§ 
 

A 4.§-ban megállapított bevételeket intézményenként (címenként) a 3.számú 
melléklet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat kiadásai 
 

6.§ 
 
A képviselőtestület a 2006.évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – 
előirányzatait a 4., 5.számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 

7.§ 
 

A képviselőtestület a beruházási kiadásokat és pénzügyi befektetések kiadásait 
feladatonként a 6 számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 

8.§ 
 

A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat feladatonként a 7.számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
 
 

Általános és céltartalék 
 

9.§ 
 

Az képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát  4.203 eFt  összegben 
hagyja jóvá  
 

10.§ 
 
A képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 8.215eFtösszegben az alább 
felsorolt célokra állapítja meg: 

 
  
 
a.) Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék    470 eFt 
b.) közcélú foglalkoztatás kiadásaira                 5.234 eFt 
c.) 2006.évben kitüntetés adományozására    366 eFt 
d.) Pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt feladatokra 2.145 eFt  



 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
 
 

11.§ 
 

A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 14.számú 
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az 
adott évi költségvetésben állapítja meg. 
 
 
 

Intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak 
 

12.§ 
 

A képviselőtestület a 2006.évi költségvetésben az intézményi étkeztetésért, a házi 
segítség nyújtásért fizetendő térítési díjat, a kiadások előirányzatán belül az 
élelmezési normát a 8-11 számú mellékletek szerint állapítja meg. 
 
 
 

Közvetett támogatások 
 

13.§ 
 

A képviselőtestület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, 
illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezéssel a 13.számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

 
Köztisztviselői illetményalap, illetmény kiegészítés 

 
14.§ 

 
(1) A képviselőtestület a képviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 
43.§.(1)bekezdésében foglalt II.besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti 
illetmény alapot 2006.április 1-től 36.800 Ft-ban állapítja meg. 
 
(2) A képviselőtestület a jegyző részére a Ktv. 44/A.§.(1)bekezdése alapján illtmény 
kiegészítést állapít meg, amelynek összege az alapilletményének 10 %-a 
 
 
 
 

II. 
 

A 2006.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 



 
15.§. 

 
 
(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az 
érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a 
költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 
 
(2) Az (1)bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok  miatti költségvetési 
rendelet módosításáról a képviselőtestület  
 

 Az első félévet érintően a féléves beszámolóval egyidejűleg 

 A második félévet illetően a következő költségvetési év márciusáig 
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének 
módosításáról. 
 

 
16.§ 

 
 

(1) Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról a jegyző elkészítésében a 
polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselőtestületet. 
A képviselőtestület a 15.§.(2)bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítja a 
költségvetési rendeletét azzal az eltéréssel, hogy a második félévet érintően a 
költségvetési rendeletet 2006.december 31-ig módosítja. 
 
(2) A képviselőtestület a bevételi-kiadási előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításoknak a céltartalék, az általános tartalék – át nem ruházott 
összegének – felhasználási jogát továbbra is fenntartja, e miatt a költségvetési 
rendeletét legkésőbb 2006.december 31-ig módosítja. 
 
(3) A képviselőtestület a 9.§.terhére történő átcsoportosítást 1.600 eFt erejéig a 
polgármesterre ruházza át. 
Az esetenkénti felhasználás a 800 eFt-ot nem haladhatja meg. 
Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többlet kiadásokkal 
nem járhatnak. 
Az átcsoportosításnál a polgármester az (1)bekezdésben meghatározott időben 
köteles beszámolni a képviselőtestület felé. 
A képviselőtestület e miatt a költségvetési rendeletét legkésőbb 2006.december 31-
ig módosítja. 
 
 

17.§ 
 
 

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 15.számú melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület. 
 
 
 



 
18.§ 

 
Csány önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, 
valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági 
előrejelzéseket figyelembe véve a 16.számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 

19.§ 
 

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a 
képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
 
(2) Az (1)bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester  az előirányzatok 
között átcsoportosítást hajthat végre egyes kiadási előirányzatok teljesítését 
felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
 
 
 

20.§ 
 
 

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves 
előirányzatának 10 %-át és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá 
szorítani. 
 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 

21.§. 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006.év 
január 1.napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Csány,2006. február 14. 
 
 
 
                            Morvai István                                   dr.Balázs István 
                            polgármester                                             jegyző 
 
 



 
Morvai István polgármester: 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a hároméves gördülő tervezésben foglaltakat is 
vegye tudomásul a likviditási tervvel együtt. 
A  képviselőtestület az önkormányzat  hároméves gördülő tervezése kapcsán 
készített előterjesztést és az ahhoz csatolt mellékletben foglaltakat a likviditási tervvel 
együtt tudomásul veszi. 
 
3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy jogszabályi változások végett  
szükségessé vált felülvizsgálni a képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi rendeletet. A 
rendelet módosító tervezet a meghívóval együtt megkapták, kéri annak tudomásul 
vételét. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
4/2006.(II.14.) RENDELETE 

 
 a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról 

szóló 19/2004.(IV.27.)rendeletének módosításáról 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
módosított 1994.évi LXIV.törvény (a továbbiakban: Ptv. ) 17.§.(1) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján Csány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
19/2004.(IV.27.)rendeletét a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb 
juttatásokról (továbbiakban : R ) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

Az R.2.§ (1)bekezdése helyébe a következő lép 
 

(1) A települési képviselő havi tiszteletdíja a Ptv-ben foglalt rendelkezések  
     figyelembe vételével 30607 Ft/hó. (továbbiakban: alapdíj) 
 

2.§ 
 

(1)    Ez a rendelet 2006.04.01-én lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzata Képviselőtestülete 19/2004.(IV.27.) rendeletének 2.§ (1)bekezdése. 
 
Csány,2006.február 14. 
                                           Morvai István                          dr.Balázs László 
                                           polgármester                                   jegyző 



 
Morvai István polgármester: 
 
Átadja a szót dr.Balázs László jegyzőnek, hogy tájékoztassa a képviselőtestület 
tagjait a 2006.április 9-én sorra kerülő országgyűlési képviselőválasztással 
kapcsolatos feladatokról. 
 
Dr.Balázs László jegyző: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a  1997.évi C.tv. rendelkezése alapján 
az önkormányzat képviselőtestületének meg kell választani a szavazatszámláló 
bizottság tagjait és póttagjait. Erre legkésőbb a szavazás napja előtt 51.napig meg 
kell választani.  
A szavazatszámláló bizottság tagjaira és póttagjaira a helyi választási iroda vezetője 
a jegyző tesz javaslatot. 
Javaslata alapján kéri a testületet, hogy a javasolt személyeket válassza meg. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni az előterjesztést  és kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzott 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
9/2006.(II.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen működő három 
szavazókörben, a szavazást végző és lebonyolító szavazatszámláló bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
001.szavazókör: 
 
Tag   :          Bánkuti Lászlóné Csány, Major u. 31. 
                    Molnárné Pádár Hajnalka Csány, Bartók Bu.12. 
                   Józsa János Gyuláné Csány, Móricz Zs.u.6. 
Póttag:        Nagyné Juhász Mária Krisztina Csány, Monostori u.16. 
                    Csordás Józsefné Csány, Rákóczi u. 46. 
 
002.szavazókör: 
 
Tag    :        Nagyné Tóth Ágnes Csány, Malom u. 14. 
                    Patainé Guba Katalin Csány, Ady E.u. 94. 
                   Imréné Gál Gabriella Csány, Tanyai u. 1. 
Póttag :       Zölei Sándorné Csány, Bartók B.u. u.2. 
                   Gáspár Istvánné Csány, Nagy u.54. 
 
003.szavazókör: 
 
Tag      :       Gergely Árpádné Csány, Gyöngyösi u.7. 



                     Bódi Gyuláné Csány, Monostori u. 10.   
                     Kerek Attila Csány, Kossuth u.16. 
Pótag:          Tassy Mária Csány, Gyöngyösi u.3. 
                     Horváthné Tóth Irén Csány, Rákóczi u. 13/A. 
 
A szavazatszámláló bizottság felkészítéséért 
és működtetéséért felelős: dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2006.évre is 
teljesítménykövetelményeket kell megfogalmazni a polgármesteri hivatal 
köztisztviselőivel szemben. A 2006.évben a legfontosabb feladatai a hivatalnak a 
választások sikeres lebonyolítása lesz. Minden egyéb tevékenység ez alá lesz 
rendelve.  
Kéri a testület tagjait, hogy a javasolt teljesítménykövetelményeket változtatás, 
módosítás nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
10/2006.(II.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992.évi 
XXIII.tv.34.§.(3)bek. felhatalmazása alapján a csányi polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők számára a 2006.évre a következő 
teljesítménykövetelményeket fogalmazza meg, a hatályos jogszabályokban 
foglaltakon kívül: 
 
1. Az országgyűlési és a helyi választások sikeres lebonyolításában való 
eredményes közreműködés a helyi választási iroda tagjaként. 
 
2. Az árvízzel vagy egyéb katasztrófahelyzettel kapcsolatos tevékenységek ellátása. 
 
3. Szakmai ismeretek folyamatos bővítése és karbantartása, továbbképzéseken való 
részvétel. 
 
4. Folyamatos önképzéssel a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel 
kísérése. 
 
5.  Határidők pontos betartása és betartásának biztosítása. 
 
A képviselőtestület megbízza a polgármester – a jegyző vonatkozásában – és a 
jegyzőt az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásával. 
 
Határidő:  2006.február 15. 
Felelős  :  Morvai István polgármester 



                 Dr.Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi 
Társulás megkereste  az önkormányzatot a szociális és gyermekvédelmi feladat 
ellátása bővítéséhez való hozzájárulás végett. 
A testület tagjai az ezzel kapcsolatos megkeresést a meghívó mellékleteként 
megkapták és kéri, hogy ahhoz járuljanak hozzá azzal a feltétellel, hogy a 
településen dolgozó gyermekjóléti szolgálatot ellátó személy státusát ez a döntés 
nem érintheti. 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
11/2006.(II.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Hatvan 
Körzete Többcélú Társulás szociális feladat ellátását, támogatás szolgáltatással 
egészítse ki. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás 
módosítását (a támogató szolgáltatással való kiegészítését) a társulás közgyűlésén 
támogassa. 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul továbbá, hogy a 
Hatvan Körzete Többcélú Társulás gyermekjóléti alapellátási feladatait gyermekjóléti 
szolgáltatás szervezésével egészítse ki. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás 
módosítását (a gyermekjóléti alapellátás feladatokkal való kiegészítését) a társulás 
közgyűlésén támogassa, amennyiben a megállapodás és az alapellátási feladat 
kiegészítése nem vonja maga után Csány település Gyermekjóléti Szolgálatánál a 
szolgálatot ellátó dolgozó munkaviszonyának megszüntetését. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős :  Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2006.01.19-én elfogadott 
képviselőtestületi határozat módosításra szorul. 
A TEKI pályázaton való részvétel nem 30 %-os, hanem 35 %-os önrész a feltétele. 
Mivel a vízelvezető árok felújítása a település szempontjából rendkívül fontos kéri a 
módosítás támogatását. 
 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 



 
 
 
12/2006.(II.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és biztosítja a 
2006. évben tervezett pályázatokra vonatkozó önrészt, amely a 2006. évi 
költségvetés rendeletében is szerepel.  
Ennek megfelelően a Petőfi úti vízelvezető árokrendszer felújítását  TEKI pályázattal 
kívánják megvalósítani, amelyhez a pályázati önrészt 2.313 m/Ft azaz egymillió- 
kilencszáznyolcvankettőezer Ft összegben határozza meg, ami a felújítási költség 
35%- át jelenti, figyelemmel arra is, hogy Csány település jelenleg is a hátrányos 
helyzetű településekhez tartozik. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat kivonatot az 
első forduló elbírálásához küldje meg az illetékes szervhez. 
Ezzel egyidejűleg a 6/2006.(I.19.)önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Morvai István polgármester 
 

Morvai István polgármester: 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, 
hozzászólása. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a 
képviselőtestületi ülés 11.00 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

Kmft. 
 

 
              Morvai István                                                     dr.Balázs László 
              polgármester                                                              jegyző 
 

 


