
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
25-én  megtartott rendkívüli  üléséről. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, 
Barna Tiborné, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Édes Attila, Dr. Gajdics Gábor, Dr. 
Halász István, Becsó Károly képviselők. 
 
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Robotka Róbert 
Városgazdálkodási Kft.  igazgatója, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Dombos 
Jenő, Dr. Muhari Géza Margit Kórház képviseletében, Bartus László 
osztályvezető, Tari Mihály, Sándor Balázs,   Berzák Gyuláné Szervezési Osztály 
munkatársai.  
 
Sisák Imre köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, mivel a 
9 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
Megkérdezi van-e egyéb javaslat.  
 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
189/2011. /VIII. 25./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat EU támogatási igény átmeneti finanszírozására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat Hasznos városrész területén bekövetkezett vis maior  

káresemények helyreállítására beérkezett ajánlatok értékelésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 

3./ Javaslat digitális tábla telepítésével kapcsolatos többletköltség  
finanszírozására. 

 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
4./ Javaslat közfoglalkoztatás folytatására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
5./ Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. átmeneti 
 finanszírozási problémája megoldására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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I. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat EU támogatási igény átmeneti finanszírozására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A TIOP 2.1.3.  pályázat 2011. február 23-án lezárult, megtörténtek a 
szükséges ellenőrzések.  A hiánypótlást is teljesítettük. Vártuk, hogy 
megérkezzen a még részünkre járó több, mint 30 millió Ft. Ekkor jelezték, hogy 
az ÁFA kompenzációs igényünk nem helyes összeget tartalmaz. Ez akár kedvező 
is lehet, mert a 26 millió Ft helyett akár 29 millió Ft is lehet. Viszont a 
támogatási igényünk azóta is bent van a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen és 
nem mozdul sehová. A városrehabilitációs projektnél mintegy 67 millió Ft-ot kell 
még kifizetni és abból is ezt követően térítenek meg részünkre több, mint 50 
millió Ft-ot. Jelenleg az önkormányzat pénzügyi likviditási helyzete 
mindenképpen szükségessé teszi, hogy a Kórháztól kölcsön kérjünk 35 millió Ft-
ot. A szerződésben annyi módosítás történne, hogy a 10 millió Ft-os összeg nem 
december 25-ig, hanem december 22-ig érkezne vissza a Kórház számlájára.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot és a fentiek szerint módosított szerződést. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
190/2011. /VIII. 25./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 
megtárgyalta aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelőhöz 
kapcsolódó Eu támogatási utófinanszírozás és Áfa kompenzáció átmeneti 
finanszírozási lehetőséget, és a feladat átmeneti finanszírozásra 35 millió 
Ft-ot a csatolt szerződés tervezet szerint átveszi a Margit kórháztól. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Margit Kórház igazgatóját, és 

gazdasági igazgatóját, valamint polgármesterét és a címzetes főjegyzőt a 
szerződés aláírására és az egyéb feltételekben való megállapodásra. 

 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Hasznos városrész területén bekövetkezett vis maior  
káresemények helyreállítására beérkezett ajánlatok értékelésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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Sisák Imre: A Képviselő-testület több vis maior igényt is benyújtott a Hasznos 
városrészben bekövetkezett káresemények miatt. A Belügyminisztérium és a 
Kormányhivatal is támogatta igényünket.  
A tervek elkészültek, az ajánlatokat bekértük és a két határozati javaslatban 
foglaltaknak megfelelően javasolja elfogadásukat.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy az ÉRV Zrt-vel folytatott tárgyalások 
eredményeképpen a Dobó úti hídnál bekövetkezett károkat az ÉRV Zrt. 
biztosítója több, mint 4,6 millió Ft-tal elismerte, mint jogos önkormányzati 
kárigényt, így a vis maior támogatással együtt a helyreállítás teljes összege 
rendelkezésre áll.  
 
Dr. Gajdics Gábor és Dr. Halász István érkezik, 8 képviselő van jelen.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja az  I. határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
191/2011. /VIII. 25./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hasznos városrész területén 
bekövetkezett vis maior káresemények helyreállítására beérkezett ajánlatok 
értékelésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:   
 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy 
Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítási munkák 
feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlattevővel, Pusztai Gábor egyéni 
vállalkozóval kösse meg a vállalkozási szerződést 5.138.000 Ft bruttó vállalási 
áron.  
 
Határidő:  2011. augusztus 25.  
Felelős:    polgármester 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
192/2011. /VIII. 25./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hasznos városrész területén 
bekövetkezett vis maior káresemények helyreállítására beérkezett ajánlatok 
értékelésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:   
 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy 
Hasznos, Dobó út 44 sz. mögötti Kövicses patak bal parti partvédő művének 
helyreállítási munkák feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlattevővel, 
Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval kösse meg a vállalkozási szerződést 4.685.000 
Ft bruttó vállalási áron.  
 
Határidő:  2011. augusztus 25.  
Felelős:    polgármester 
 
III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat digitális tábla telepítésével kapcsolatos többletköltség finanszírozására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: az iskola jelezte, hogy az új eszközök telepítésénél szükséges az 
elektromos hálózat átalakítása. A telepítést végző cég is jelezte, hogy nem tudják 
megfelelően telepíteni az eszközöket, mert hiányoznak a megfelelő csatlakozások 
a falból, illetve ezek nem megfelelő méretűek. Tehát hozzájuk kell nyúlni. Ez 
minden telephelyet érint, ahol telepítés történik. Az intézmény három ajánlatot 
kért be és az itt szereplő a legkedvezőbb. Az ajánlat keretében szerepel egy 200 
ezer forintot meghaladó opciós tétel: villámvédelem és túlfeszültség védelem. 
Azért javasolta a kivitelező, mert 19 digitális táblához kapcsolódó projektor és 49 
személyi számítógép kerül beszerelésre. Ezek védelmét meg kell oldani. Az 
ajánlat tehát ezt a tételt is tartalmazza. A 11 db filctábla vonatkozásában az 
intézménnyel egyeztettek, hogy 1x2 méteres filctáblákra lenne szükség, ami ki 
kell, hogy váltsa a krétás táblákat, mert a krétapor nem tesz jót a beüzemelendő 
eszközöknek. Ezt egy 300 ezer forintos keretből meg lehet oldani.  
 
Kérdések:  
 
Dr. Halász István: mennyi garancia van a filctáblákra? Mágneses filctáblákról 
van-e szó? 
 
Dr. Gajdics Gábor: az már részben kiderült Bartus úr kiegészítéséből, hogy 
nagyjából miből tevődik össze az 1.223.212. forint. De az 1 millió forint kevés 
ahhoz, hogy átépítsék az egész elektromos hálózatot, ahhoz viszont sok, hogy két 
kapcsolót kicseréljenek. Miből tevődik össze az 1 millió forint? 
 
Bartus László: mágneses táblákról van szó és 5 év garancia van rájuk.  
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Dr. Halász István: mikor a pályázatot benyújtották, volt-e előzetes helyszíni 
felmérés a pályázat készítője részéről, illetve akkor nem merült-e fel 
problémaként, hogy a jelenlegi elektromos hálózat nem fogja elbírni az új 
berendezések terhelését? 
 
Bartus László: sajnos nem merült fel, mert akkor előbb foglalkoztak volna vele. 
Amikor a pályázat tervezése történt, az eszközökre normatív alapon lehetett 
pályázni, vagyis intézmény, darabszám és gyerek létszám alapján. A 
telephelyeket senki nem nézte meg. Az elektromos hálózat felmérése nem történt 
meg.  
 
Sisák Imre: dr. Gajdics Gábor kérdésére a legkielégítőbb választ a teljes, 
részletes, a vállalkozó által készített költségvetés adhatja meg, amely most a 
képviselő úr kezében van. Ebből minden pontosan felmérhető. Az összeg 
kifizetése önkormányzati többletkiadást eredményez. A pályázók jelezték, hogy 
van cég, aki olcsóbb lesz, de az elektromos hálózat átalakítását nem építik be az 
ajánlatukba. Azért volt szerencsétlen ebben az esetben a közbeszerzési eljárás 
kiírása, mert a pénz rendelkezésre állt, volt olyan pályázó, aki pontosan tudta, 
hogy mit kell az eszközök leszállításán túl elvégezni, de emiatt az ajánlata 
drágább lett, veszített. Az önkormányzat pedig most veszít el másfél millió 
forintot úgy, hogy kétmillió forintot vissza kell utalni az elnyert uniós forrásból.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Dr. Gajdics Gábor: a Dózsa Iskolában panelfalak vannak. Be lesz csatornázva az 
egész, de honnan fogják odavinni az áramot? Dugaljakból vagy vezetékekből 
fogják átkötni? Tehermentesítik az összes többi falban lévő vezetéket, amelyikből 
viszik az áramot? 
 
Sisák Imre: az a vállalkozó tette a legkedvezőbb ajánlatot, aki korábban az 
elektromos hálózat karbantartását és felújítását végezte. Ismeri a rendszert és 
úgy tette meg az ajánlatát, hogy megfelelő legyen.  
 
Dr. Halász István: a kis Dózsa épületében megnézte a már felszerelt digitális 
táblákat. Bár haladni kell a korral, de nem biztos, hogy az alsó tagozatosoknak 
van ezekre a táblákra szükségük, bár valószínűleg, akik értenek hozzá, azt 
mondják, hogy szükség van rá. Négy táblát szereltek fel, ebből az egyik egy 
fejlesztő teremben van felszerelve, ahol nincsenek padok, mint egy normál 
osztályteremben. Van benne néhány szék, testnevelés szőnyeg, egy-két pad. Azt a 
termet kicsit komfortosabbá kellene tenni, mert úgy nem alkalmas a tanításra. 
Ha pedig a gyerekek labdázni fognak ott és tornagyakorlatokat végezni, akkor 
nem lesz hosszú életű a digitális tábla, ráadásul a táblák rögzítése sem elég 
stabil. Ezt a problémát orvosolni kell. A garanciát azért kérdezte, mert ő is 
utánanézett. Vannak 25 év garanciával ellátott táblák is, de azok ára majdnem 
duplája ezeknek. Viszont a táblacsere indokolt, mert a készülékek védelme 
érdekében erre szükség van. Ugyanakkor további kiadásokat jelent, hogy a 
filctoll többe kerül, mint a kréta, a szivacs drágább, mint a hagyományos szivacs. 
Kéri, hogy a pedagógusok fokozott figyelmet fordítsanak ezekre a készülékekre.  



 6

 
Sisák Imre: valóban nem elég stabil a táblák rögzítése, ezért jeleztek a cégnek. A 
cég képviselői eljöttek a helyszínre és megkeresik a megoldást.  
 
Barna Tiborné: a digitális táblák alsó tagozatra vannak kitalálva és hatékonyan 
lehet használni a betűk, számok megtanításánál. Egy digitális tábla fejlesztő 
teremben való elhelyezése tudatos volt. Ebben a teremben mindig van valamilyen 
program. Ott nem labdáznak, fejlesztő foglalkozásokat tartanak. Ez a foglalkozás 
egyénre szabott, egy gyerekkel van ott a pedagógus. Erre a digitális táblára 
előadásokat fognak szervezni. Az értékmegőrzésre felhívják a figyelmet a 
tanévnyitón mind  a gyerekek, mint a szülők felé. Külön szabály lesz arra is 
kidolgozva, hogyan fognak a táblákra ügyelni a pedagógusok.  
 
Édes Attila: központi program alapján kerültek a táblák az alsó tagozatra. 
Telephelyeknek megfelelően osztották szét valamilyen módon. Nem ismeri a 
szisztémát, mert az interaktív szavazó rendszer egyike az erdei iskolába került. 
Megvolt, hogy melyik telephely milyen felszerelést kap.  
 
Bartus László: arról van szó, hogy ezeket az eszközöket normatív alapon lehetett 
igényelni. Ha azt mondják, hogy a kis Dózsába nem kell, akkor néggyel kevesebb 
lenne. Nem kérhették máshová. Az intézmény maga is kezdeményezte, hogy nem 
lehetne-e átcsoportosítani másik telephelyre onnan egyet-kettőt, meg is 
kérdezték a közreműködőt, a válasz egyértelmű volt: nem. Csak a pályázat 
szerint lehet felhasználni.  
A pedagógusoknak nagy kihívás ezek használata, mert meg kell tanulni, de ez 
egy óriási lehetőség.  
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen egyhangú 
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
193/2011. /VIII. 25./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzata hozzájárul az általános iskola elektromos hálózat 
digitális eszközök telepítéséhez szükséges átalakítások elvégzéséhez és a 11 db 
filctábla beszerzéséhez. 
 
1. Az ehhez szükséges összesen 1.523.212 Ft fedezetét a költségvetési rendelet 

következő módosításánál az intézmény költségvetésében biztosítja. 

Felelős:  polgármester, intézményvezető 
Határidő:  szöveg szerint 
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IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat közfoglalkoztatás folytatására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: a Városgazdálkodási Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások 
többségének lejár a foglalkoztatási lehetősége. Annyit sikerült elérni a 
Munkaügyi Központnál (amely más munkaügyi központoktól kapott kölcsönt 
ehhez), hogy szeptember 1-jétől 22 fő, október 1-jétől 8 fő foglalkoztatására nyílik 
lehetőség. Szeptember 1-jétől bruttó 78 ezer, október 1-jétől bruttó 57 ezer 
forintért foglalkoztathatják őket. Sikerült a Munkaügyi Központnál azt is elérni, 
hogy az iskola kap 2 főt, akik Mátrakeresztesről és Hasznosról az iskolabuszon 
kísérik be a gyerekeket, továbbá egyéb kisegítő tevékenységet végeznek majd. A 
Területi Gondozási Központ is kap még 5 főt. A költségvetés módosításnál 
szükséges a bérpótló juttatásban részesülőknél fel nem használt összeg 
átcsoportosítása erre a 8 órás közfoglalkoztatásra. 
 
Kérdések:  
 
Dr. Gajdics Gábor: a 30 főre 30%-os saját erőt kérnek. Ez a saját erő lenne, amit 
polgármester úr említett? 
 
Sisák Imre: igen. 7 millió forint megtakarítás látható a bérpótló juttatásnál. 
Ennek a terhére fogják átcsoportosítani a jelenleg szükséges 30%-os önrészt, ami 
nem fogja növelni a költségvetési hiányt. 
 
Dr. Becsó Károly: az anyagban 52 főt írnak, aki bérpótló juttatásban részesült. 
Lehet tudni, hogy mi áll mögöttük, dolgoznak, fekete munkások? 
 
Sisák Imre: Mercedes-szel, BMW-vel jártak be egyesek és úgy gondolták, hogy 
nekik a 4 órás, 30 ezer forintos közfoglalkoztatás nem derogál. Egyszerűen nem 
mentek el. Borsodban nagyon megy a 4 órás foglalkoztatás is, Nógrádban ez nem 
jellemző, Pásztón különösen nem. Akiket meg alkalmaznak, azoknak a munkája 
hagy némi kívánnivalót maga után.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a határozati 
javaslatot.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
194/2011. /VIII. 25./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 
megtárgyalta a közfoglalkoztatás további lehetőségeiről szóló előterjesztést 
és hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester 2011. szeptember 1. és 2011. 
december 31. közötti időszakra 30 fő foglalkoztatására a munkaügyi 
központtal megállapodjon.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Közhasznú 

Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy az engedélyezett létszám keretre a 
közfoglalkoztatási szerződést majd annak alapján a munkaszerződéseket 
megkösse. 

 
3. A Képviselő-testület a további közfoglalkoztatás fedezeteként bérpótló 

juttatás megtakarítását jelöli meg. 
 

4. Képviselő testület felkéri polgármesterét, hogy a 2011. évi költségvetés 
féléves beszámolójával egyidejűleg a szükséges költségvetési 
rendeletmódosítást hajtsa végre. 

 
Határidő szöveg szerint. 
Felelős szöveg szerint. 

 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. átmeneti finanszírozási 
problémája megoldására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: a Kft. pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a 3.7 millió 
forintos, város-rehabilitációs önrészt kifizesse, ezért az önkormányzat ezt az 
összeget kölcsönadja a Városgazdálkodási Kft.-nek. Ha minden konzorciumi 
partner eleget tesz a végszámla kifizetésének, akkor lehet az önkormányzatnak 
járó forrásokat visszaigényelni. 
 
Kérdések: 
 
Dr. Gajdics Gábor: az első napirendi pontnál arról van szó, hogy a város 35 
milliót kér kölcsön a kórháztól, amiért nem hajlandó kamatot fizetni. 
Ugyanakkor a Városgazdálkodási Kft.-nek jegybanki alapkamatot számít fel. 
Furcsállja, hogyha az önkormányzat kér kölcsönt, akkor nem fizet utána 
kamatot, ha nyújtja a kölcsönt, akkor kamatot számít fel. Jó lenne ezt 
kiegyenlíteni úgy, hogy a Városgazdálkodási Kft.-től ne kérjenek kamatot.  
 
Dombos Jenő: folyószámlahitel után nem számolnak kamatot. 
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Győriné Új Mária: államháztartáson belül lehetséges kamatmentes kölcsönt 
nyújtani két államháztartási egység között. Vállalkozás és az önkormányzat 
között nem lehetséges. Ez alapvető adójogi szabály, megbüntetnék az 
önkormányzatot, ha kamatmentesen nyújtana kölcsönt, köteles tehát legalább a 
jegybanki alapkamatot megfizettetni.  
 
Vélemény, észrevétel:  
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen és 1 tartózkodó 
szavazattal javasolja elfogadni a határozati javaslatot.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
195/2011. /VIII. 25./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3,7 millió forint 
kölcsönt vegyen igénybe Pásztó Város Önkormányzatától a döntést 
követően, 2011. 11. 30-i visszafizetéssel, a városközponti rehabilitáció 
beruházás Kft-t terhelő költségek kifizetésére. A kölcsönt igénybevevő a 
kölcsön után a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot fizet. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási 

Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, illetve felhatalmazza a 
polgármesterét, valamint a címzetes főjegyzőt a szerződés aláírására és az 
egyéb feltételekben való megállapodásra. 

 
Sisák Imre: augusztus 29-én hétfőn, 10 órakor tartják a TIOP 1.1.1. projekt záró 
rendezvényét a Dózsa Iskolában. A meghívók kézbesítés alatt, de most is 
szeretné meginvitálni a rendezvényre a jelenlévőket. 
Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszöni, az ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
          polgármester       címzetes főjegyző 
 
 
 


