Jegyzőkönyv
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó terme, 3060
Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. június 10-i
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre-polgármester, Volek György- alpolgármester, Barna
Tibor Józsefné, Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix Mária, dr. Nyíri Ferenc
képviselők
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző,
Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök, Győriné Új
Mária könyvvizsgáló, Tari Mihály informatikus, Berzák Gyuláné és Nagyné Kis
Anita Szervezési osztály munkatársai.
Sisák Imre: Köszönti Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén
megjelent képviselő-testületi tagokat, megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6 képviselő jelen van.
Az SZMSZ szerint lehetőség van arra, hogy rendkívüli ülésen rendkívüli indok
esetén új napirendet lehet felvenni. Javasolja, hogy szóbeli előterjesztésében
tárgyalja meg a képviselő-testület a Duna mentén kialakult rendkívüli
árvízhelyzet károsultjainak megsegítésére, valamint Kisoroszi önkormányzata
részére támogatás biztosítását.
Szavazásra bocsátja az így kiegészített napirendi javaslatot.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
124/2013. /VI. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.:
1./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságátvállalásával kapcsolatban
szükséges további döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságátvállalás utáni hitel
felvételéhez szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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3./

Javaslat a Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs Társulás Társulási
Megállapodása 6. sz. módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodása 4. sz. módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

6./

Javaslat a Nemzeti Összefogás számlaszámára, valamint Kisoroszi
önkormányzata részére támogatás biztosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

I. Napirendi pont
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságátvállalásával kapcsolatban
szükséges további döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem hangzott el..
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
125/2013. /VI. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
2013. évi költségvetési törvény 72. §-a értelmében a Pásztó Városi
Önkormányzatot érintő állami adósságátvállalás menetét, mértékét és módját.
1. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a
gazdasági vezetőt, hogy Pásztó Városi Önkormányzat adósságrendezéssel
kapcsolatban e határozathoz mellékelt, illetve az eljárás menetében szükséges
dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírják.
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Határidő: értelemszerűen
Felelősök: szöveg szerint
2. A képviselő-testület az adósság rendezés végrehajtásáról következő ülésén
tájékoztatást kér.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Polgármester
II. Napirendi pont
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságátvállalás utáni hitel felvételhez
szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Itt kettő határozati javaslatot találnak, ezen határozati javaslatok
egy határozati javaslattá alakulnak át. Ismert mindenki számára, hogy Pásztó
Város Önkormányzatával a Nemzetgazdasági és a Belügyminiszter egy 40%-os
mértékű hitel konszolidációs szerződés aláírását kívánta megvalósítani, így
sikerült kedvező elmozdulást kieszközölni, mely azt jelenti, hogy nem 40 %,
hanem 60% lett az adósság konszolidáció mértéke, ez összességében 296.595.143
forint. Ebből a meghatározott működési célú hitel, folyószámlahitel, ami 440
millió Ft-tal áll most fenn jelen pillanatban, 285.990.701 forint nagyságrendben
kerülne az állam által átvállalásra. Volt egy egészségügyi fejlesztéshez célzott
hitel, amelyből még 10.604.442 forint összegű adósság állt fenn, ezt 100%-os
mértékben vállalta volna át az állam. Sándor Károly aljegyző úr el fogja
mondani, hogy ennek az összege változott és azt is el fogja mondani, hogy miért.
Az Állami Adósságkezelő Központ az OTP-vel közölte, hogy milyen menetben és
hogyan fogja végrehajtani a hitelkonszolidációt. Június 7-én tárgyaltak az OTP
Nógrád megyei munkatársaival. Az Állami Adósságkezelő Központ jelezte, hogy
az átvállalandó folyószámlahitelt rövid lejáratú működési hitellé kell átalakítani,
2013. december 31-i lejáratúvá kell átváltoztatni. Jelezték, hogy kb. 70 millió
forint összegű folyószámlahitelre leszünk jogosultak, ami 2013. szeptember 20-ig
megkötendő szerződéssel állna Pásztó Városi Önkormányzat rendelkezésére.
Távolinak tartja a szeptember 20-i időpontot, szeretné, ha mielőbb megköthetnék
a folyószámlahitelt. Biztos, hogy 2013. december 20. napjával ezt vissza kell
fizetni a számlavezető pénzintézetüknek. Az OTP felajánlotta még, hogy az állam
által átvállalandó 285,9 millió forintos folyószámlahitelt és a 2012. december 31-e
között az akkor éppen 440 millió forintos folyószámlahitelünkön meglévő, az
általunk igénybe vett összeg, a 341 millió forint közötti, mintegy 55 millió
forintos nagyságrendű összeget külön kormány engedély nélkül 5 éves lejáratú
működési hitellé alakíthatják át.
Nem lehet még tudni, hogy az önkormányzati fejezeti tartalék, ami 24.442 millió
forintos nagyságrendű összeg, hogyan kerül elosztásra, számít egy jelentős
összegre, de ez még bizonytalan. Ezért hajlik arra, hogy az 55 millió forintos
működési célú, 5 éves lejáratú hitelt igénybe vegyék. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság ülésén lévők hallották az OTP önkormányzati
hitelezéssel foglalkozó ügyintézőjének a kijelentését, hogy ezt bármikor
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előtörleszthetjük és csak addig kell kamatot fizetni, ameddig a hitelt használjuk
és 5 nappal az előtörlesztés előtt kell felmondani. Ha 2013. novemberében úgy
gondoljuk, hogy ezt nem kívánjuk igénybe venni, akkor anélkül, hogy a további 4
év kamatát kifizetnék, előtörleszthetjük a hitelt. A határozati javaslat „A”
alternatíváját kéri elfogadni az egyes határozati javaslatnál és a kettes
határozati javaslati pontból az egyes pont első bekezdését emeljék át az „A”
alternatíva első bekezdése után. A kettes határozati javaslatot a továbbiakban
nem kívánja megszavaztatni, mint előterjesztő visszavonja.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a polgármester által ismertetett módosított határozati javaslatot.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
126/2013. /VI. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő – testülete az adósság rendezés utáni pénzügyi helyzet
és várható hiány kezelésére az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő – testülete 2013. évi költségvetésében szereplő
kiadások fedezéséhez 55 millió Ft működési célú, 5 éves lejáratú hitelt vesz fel az OTP Bank
Nyrt-től 3 havi BUBOR + 2,5% (jelenleg 7%) kamattal.
Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságkonszolidációját a 2012 évi CCIV tv. 72§ számú
törvény szabályozza. A törvény 72§ (5) bekezdése rendelkezésének megfelelően Pásztó Város
Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. számlavezető pénzintézetnél fennálló 440.000.000,-Ft
Folyószámlahitel keretéből 285.990.701,-Ft hiteltartozás az Államadósság Kezelő Központtal
kötendő tételes átvállalásról szóló megállapodás előtt legalább 15 nappal, 2013.06.13-ig,
változatlan feltételek mellett működési hitellé kerül átalakításra 2013.12.31-i véglejárat
mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági
vezetőt, hogy a szerződést aláírja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: szöveg szerint
2. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő – testülete a 2013. évi költségvetésben szereplő
átmeneti likviditási problémák kezelésére 70 millió Ft összegű folyószámla – hitelkeret
szerződést köt számlavezető pénzintézetével, az OTP Bank NYRT-vel.
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A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági
vezetőt, hogy a szerződést aláírja.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: szöveg szerint
3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Magyar Köztársaság szerkezet
átalakítási, valamint fejezet átalakítási tartalékában szereplő keretre igénylést, pályázatot
nyújtson be, kérje az országgyűlési képviselők segítségét annak érdekében, hogy az
önkormányzat 2013. évi költségvetésében a tervezett forrásokkal fedezett hiánya megszűnjön
és a támogatások ténylegesen realizálódjanak.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: szöveg szerint
4. képviselő testület a 3. pontban szereplő pályázatok eredményétől függően még 2013-ban
visszatér az 1. pontban szereplő hitel felülvizsgálatára, visszafizetésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
III. Napirendi pont
Javaslat a Kelet- Nógrád Hulladékrekultivációs
Megállapodása 6.sz. módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Társulás

Társulási

Volek György: Ez a társulási megállapodás is 2012. január 1-je előtt köttetett,
mégpedig 2008. április 14-én, ebből adódóan át kell alakítani az új
jogszabályoknak megfelelően. A végén van egy 1-es számú melléklet, ahol
belépnek az új lakónépességgel kapcsolatos új adatok.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
127/2013. /VI. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a KeletNógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosításának
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs
Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. június 17-ig a képviselő-testületi
határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
IV. Napirendi pont
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodása 4. sz. módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Volek György: Már a 3. számú megállapodásban elfogadtak mindent, csak akkor
jelezte, hogy Nagybátony az önerő tekintetében változtatott álláspontján és ő is a
0,1%-os önerőt választotta. Ezt azért nem lehetett előzőleg elfogadni, mert akkor
még nem volt meg Salgótarján Város Önkormányzatának a döntése, hogy ezt
elfogadja. Ezért újra meg kell kötni az egész megállapodást. A lényeg, hogy
Salgótarján és Nagybátony miatt kell az önerő tekintetében változtatást
eszközölni és aláírni az új megállapodást.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
128/2013. /VI. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú módosításának
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerint jóváhagyja a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú
módosítását és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. június 17-ig a határozatot küldje meg
a Munkaszervezet számára.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
V. Napirendi pont
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos
döntések meghozatalára.
Előterjesztés: Sisák Imre polgármester
Volek György: A projekt összköltsége nettó 2.914.938 eFt lett és a
tagönkormányzatok által biztosítandó önerő
212.952.137 forint. Az ÁFA
visszaigénylésével kapcsolatban is vannak változások, mivel változik az ÁFA
Salgótarján és Nagybátony esetében. Ez indokolja a határozati javaslat
létrehozását.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes
Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
129/2013. /VI. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
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1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint
jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani
kívánt KEOP-1.1.1/2F/09-11 számú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányát.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést
megismerte, annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri
rendelet) által biztosított keretek között – a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja a projekt befejezését követő öt évig.
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a
részletes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő üzemeltetési koncepció
alátámasztásához felhasznált, illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak
megfelelnek.
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a
KEOP-1.1.1/2F/09-11 intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban
az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú,
„Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése” című pályázat megvalósításához a beruházási önerő 0,1 %-át
(212.953 Ft-ot), valamint a projekthez kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést
követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,1 %-át (787.033 Ft-ot) a
pályázat szerinti ütemezésnek megfelelő időben költségvetésében biztosítja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a KEOP
1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat pozitív elbírálását, illetve
az ehhez kapcsolódó Társulási Tanács ülést követő képviselő-testületi ülésen az 5.

gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
7. A KEOP-1.1.1/2F pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az
önkormányzat nyilatkozik, hogy az Áht. 29. §-ában szereplő középtávú tervvel
rendelkezik.
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VI. Napirendi pont
Javaslat a Nemzeti Összefogás számlaszámára, valamint Kisoroszi
önkormányzata részére támogatás biztosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Mindannyiuk előtt közismert, hogy a Duna menti települések,
melyek a Magyarországi szakaszon vannak, rendkívüli napokat élnek át. Pásztó,
Mátrakeresztes és Hasznos lakói sajnos hasonló helyzeteket az elmúlt
időszakban kénytelenek voltak átvészelni 2005. április 18-án vagy 2010. május
31, június 1-2-án. Mindkét alkalommal megtapasztalhatták azt, hogy a magyar
kormány mindig segítette Pásztó Város Önkormányzatát, de az egyes
önkormányzatok sok-sok millió forinttal támogatták a helyreállítást különösen
Mátrakeresztesen. Annak idején a Csörgő és Kövicses patak találkozásánál lévő
mederkorrekcióra céloz, ami önmagában véve minden állami támogatás nélkül a
segélyekből valósulhatott meg több 10 millió forintos nagyságrendben. Élen járt
a Pásztónak nyújtandó segítségben Kisoroszi, amelynek pásztói polgármestere
van, Molnár Csaba úr. Javasolja, hogy Pásztó Városi Önkormányzat képviselőtestülete 100.000 forinttal támogassa Kisoroszit a védekezés megvalósításában,
illetve a Nemzeti Összefogás számlaszámára Pásztó Városi Önkormányzat
utaljon át 1.000.000 forint nagyságrendű összeget. Voltak az elmúlt időszakban
lekötött pénzek az OTP-nél. A lekötött betéteket kénytelenek a 3 hónapos
futamidő lejárta előtt feloldani. Méltányossági lehetősége van az OTP ÉszakKelet-Magyarországi Régió igazgatójának, hogy az eddig felmerült kamatokat
megadja-e Pásztó számára. Az elmúlt héten sikerült egyeztetnie az igazgató
úrral, aki azt mondta, hogy mindenképpen támogatja, hogy Pásztó megkapja azt
a becsült összeget, ami 1.174.000 forint. A felajánlott összeg a bevételi oldalon
fedezettel is jár. Bár a hiányt is lehetne belőle csökkenteni, de azt gondolja, hogy
ha Pásztó hasonló helyzetben kapott sok önzetlen segítséget, akkor itt az ideje,
hogy viszonozzuk azoknak, akik Magyarország más árvízzel érintett területein
laknak. Ezért a következő határozati javaslatot terjeszti elő:
„A Képviselő-testület a Duna mentén kialakult rendkívüli árvízhelyzet
károsultjainak megsegítésére a Nemzeti Összefogás számlaszámára - 1171171122222222 - 1.000.000 Ft-ot, míg Kisoroszi önkormányzata részére 100.000 Ft-ot
költségvetéséből támogatásként biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert, címzetes főjegyzőt és a gazdasági vezetőt a
szükséges intézkedések megtételére. „
Kérdé nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag javasolja
elfogadásra a javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
130/2013. /VI. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a Duna mentén kialakult rendkívüli árvízhelyzet
károsultjainak megsegítésére a Nemzeti Összefogás számlaszámára - 1171171122222222 - 1.000.000 Ft-ot, míg Kisoroszi önkormányzata részére 100.000 Ft-ot
költségvetéséből támogatásként biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert, címzetes főjegyzőt és a gazdasági vezetőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Sisák Imre: Köszöni képviselőtársainak a rendkívüli ülésen való megjelenést,
tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy tekintettel a Váci Egyházmegyei
találkozóra, mely június 28-29-én kerül megrendezésre Pásztón, a képviselőtestületi ülést egy héttel korábbi időpontban fogják megtartani, június 20-án. Az
ülést bezárja.

k.m.f

Sisák Imre
polgármester

dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

