Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 1564/2015/A
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. február 12.
napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.
Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester
Ligeti Gábor képviselő
Martonné Szekfű Judit képviselő
Rakó László képviselő
Vargáné Zalka Andrea képviselő
dr. Istvándi Csilla jegyző
Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület rendes ülését és megállapítja, hogy a
testület határozatképes, mivel a hivatalos elfoglaltsága miatt késését jelző dr Lunkné Nyuli Márta
képviselő kivételével valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van
dr. Istvándi Csilla jegyző, Zséfár Gyuláné, a Zséfár és Zséfár Kft ügyvezetője, Kreizinger
Tamásné gazálkodási ügyintéző, Lanczendorfer Melinda igazgatási ügyintéző, valamint Takács
Ágnes szociális ügyintéző. A jegyzőkönyvet a jegyző vezeti.
Pekár Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendet javasolja elfogadni.
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
6/2015.(II.12.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Jelentés a gyermekvédelem és a szociális ellátások 2014. évi helyzetéről
2.A szociális és gyermekétkeztetés díjának megállapítása
3.Ászár község fogorvosi ügyeleti ellátása
4. Ászár Község Önkormányzat szociális rendelete
5. A 2015. évi költségvetés
6. Tájékoztatás a település belvíz, csapadékvíz elvezetési gondjairól
7. Egyebek:
a) Falunap előkészületei
b) Legszebb Konyhakertek pályázat
1. Jelentés a gyermekvédelem és a szociális ellátások 2015. évi helyzetéről
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az
egyébként május hónapban esedékes jelentés beterjesztésének időpontját az indokolja, hogy a
szociális ügyintéző munkahelyváltása, valamint a szociális rendelet több ponton való
felülvizsgálati kötelezettsége miatt ezen az ülésen volt aktualitása a helyzetkép felvázolásának.
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Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester véleménye szerint a beszámoló átlátható, világos.
Kérdés, további hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért az írásos határozati javaslatot
Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
7/2015.(II.12.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2014. évi gyermekvédelmi és szociális jelentést elfogadja.
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a képviselő-testület nevében megköszöni Takács Ágnes
szociális ügyintéző elmúlt két évi munkáját. Takács Ágnes ezt követően elhagyja az üléstermet.
2. A szociális és gyermekétkeztetés díjának megállapítása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a Zséfár és
Zséfár Kft által biztosított vásárolt élelmezésnél a tavalyi évben díjemelés nem történt. A tavalyi
évben a képviselő-testület 50% bérleti díj kedvezményt biztosított a kft. számára a konyha után,
ami 2014. év végével lejárt, így a kft. újra havonta 100 ezer forint + ÁFA bérleti díjat fizet az
önkormányzat részére. A rezsiköltségek emelése kapcsán tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a rezsicsökkentés a vállalkozókra nem terjed ki.
Zséfár Gyuláné ügyvezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetés
megváltozott előírásai miatt az alapanyag beszerzési költsége jelentősen emelkedett, példaként
megemlíti, hogy jelentősen több zöldséget és gyümölcsöt kell idéntől biztosítani a gyermekek
részére, ami önmagában komoly tétel a téli időszakban. Véleménye szerint a szülők részéről egy
ebédért fizetendő térítési díj összege nem jelentősen magasabb, mint ha péksüteménnyel oldják
meg a gyermek ebédjét, egészségesség és változatosság szempontjából viszont jelentősen jobb.
Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére Zséfár Gyuláné részletezi a gyermekétkeztetésért az
önkormányzat által fizetendő összeg megosztását az önkormányzat és a szülők közt.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő
határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a – gyermek- és
szociális étkeztetés céljából – vásárolt étkeztetés díjazásának a Zséfár és Zséfár Kft.
előterjesztésében foglalt, 2015. március 1-jétől kezdődően 5%-kal megemelt összegét, ennek
fedezetét költségvetésébe vállalja beépíteni, a térítési díjakat pedig szociális rendeletében ennek
megfelelően állapítja meg. Határidő: 2015.02.15., Felelős: Pekár Zsolt polgármester
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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8/2014. (II.12.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a – gyermek- és szociális étkeztetés céljából – vásárolt étkeztetés
díjazásának a Zséfár és Zséfár Kft. előterjesztésében foglalt, 2015. március 1-jétől
kezdődően 5%-kal megemelt összegét, ennek fedezetét költségvetésébe vállalja
beépíteni, a térítési díjakat pedig szociális rendeletében ennek megfelelően
állapítja meg.
Határidő: 2015.02.15.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Ezt követően Zséfár Gyuláné ügyvezető az üléstermet elhagyja.
3. Ászár község fogorvosi ügyeleti ellátása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva hangsúlyozza, hogy a
fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezése az önkormányzat kötelezettsége.
Dr Istvándi Csilla jegyző beszámol arról, hogy a megkeresett győri intézmény immár írásban is
elutasította Ászár és Kerékteleki községek ellátását, mert kapacitása végére ért.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért az írásos határozati javaslatot Pekár Zsolt
polgármester szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
9/2015. (II.12.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 1. napjától megállapodást köt Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzatával az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászai
ügyelet folyamatos biztosítására az 1. melléklet szerint.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
4. Ászár Község Önkormányzat szociális rendelete
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Dr Istvándi Csilla jegyző összefoglalja az írásos előterjesztés főbb szabályozási elveit, valamint
javasolja, hogy a rendelet tervezetnek az írásban az ülést megelőzően kiadott, – szakmai
egyeztetés nyomán szerkesztési és szabályozási szempontból is – átdolgozott, koncepcionális
változást azonban nem tartalmazó változatát fogadja el a képviselő-testület.
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a szabályozás fő elve a helybeli
szociális háló megtartása, azonban – miután az ellátásokat a továbbiakban állami finanszírozás
nélkül kell biztosítani – elengedhetetlen, hogy takarékos és célszerű módon valósuljon meg a
szociális segélyezés. Az eddig e célra szánt forrásokon felül mindez várhatóan évente további 1
millió forint előirányzattal megoldható lesz.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen.
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Pekár Zsolt polgármester az írásban kiadott, átdolgozott rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. A 2015. évi költségvetés
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester a költségvetés átfogó, részletes tárgyalása előtt három konkrét,
költségvetést érintő kérdésben kéri a képviselő testület állásfoglalását.
a) Alpolgármester tiszteletdíja
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester jelzi, hogy alpolgármesteri tiszteletdíjából további
25.000.- Ft-ról – vagyis az alakuló ülésen tett nyilatkozattal együtt az alpolgármester részére
megállapítható minimális tiszteletdíjhoz képest összesen 75.000.- Ft-ról – lemond, és javasolja,
hogy alpolgármesteri tiszteletdíját 2015. február 1. napjától a korábbinál alacsonyabb, 82.100.- Ft
összegben állapítsa meg a képviselő-testület, valamint költségtérítését is ennek megfelelően
állapítsa meg. A korábbi és az új tiszteletdíja különbözetét a fejlesztési céltartalékban kéri
elhelyezni.
Kreizinger Tamásné gazdálkodási ügyintéző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy miután
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester ezt a szándékát korábban már jelezte, a kiadott
költségvetési javaslatban az említett tételek már ekként kerültek megtervezésre.
Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő
határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kohlné Ivánkai Katalin
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – erre irányuló nyilatkozatára tekintettel –
2015. február 1. napjától havonta 82.100.- Ft összegben, költségtérítését pedig ennek 15%-ában,
azaz havonta 12.315.- Ft összegben állapítja meg. Határidő: 2015. február 1., Felelős: dr Istvándi
Csilla jegyző
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazat mellett,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta:
10/2015 (II.12.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kohlné Ivánkai Katalin társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját –
erre irányuló nyilatkozatára tekintettel – 2015. február 1. napjától havonta
82.100.- Ft összegben, költségtérítését pedig ennek 15%-ában, azaz havonta
12.315.- Ft összegben állapítja meg.
Határidő: 2015. február 1.
Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző
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b) Patkánymentesítés fenntartása
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a község 2012. évi teljes
patkánymentesítését követően a tavalyi évben 900 ezer Ft+ÁFA éves vállalkozói díj ellenében a
Bábolna Bio Kft gondoskodott a patkánymentes állapot fenntartásáról. A szerződés 2015. március
31-én lejár. A Bábolna Bio Kft. megkereste az önkormányzatot szerződés meghosszabbítása
céljából. A tárgyalások eredményeként a kft – ma érkezett ajánlatában – a következő évre
kedvezőbb, 720 ezer forint + ÁFA éves díj ellenében vállalja a patkánymentes állapot
fenntartását.
Pekár Zsolt polgármester a maga részéről elmondja, hogy a patkánymentesítés ilyen módon való
fenntartása nem kötelessége az önkormányzatnak, mindazonáltal megfontolandó, mivel egyszer
már komoly pénzt áldozott a jelenlegi konszolidált állapot elérésére az önkormányzat, és
könnyen vissza lehet esni a korábbi helyzetbe. Másrészt a lakosok bizonyos értelemben hozzá is
szoktak ehhez a szolgáltatáshoz. Folyamatosan vannak is jelzések, irtószerigénylések a házaktól,
ezek alapján egyébként területileg behatárolhatók a rágcsálókkal érintett gócpontok.
Vargáné Zalka Andrea tapasztalata szerint kétséges az irtószer hatékonysága.
Kohlné Ivánkai Katalin képviselőnek személyes tapasztalata erről a problémáról nincsen, de az a
véleménye, hogy ha a lakosságtól érkeznek a rágcsálók megjelenéséről jelzések, akkor nyilván
létező a probléma, ez esetben viszont foglalkozni kell vele.
Martonné Szekfű Judit és Ligeti Gábor képviselők szükségesnek tartják a patkánymentesítés
fenntartását, és javasolják azt a továbbiakra is megrendelni.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő
határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) megrendeli a Bábolna
Bio Kft-től Ászár község teljes körű patkánymentesítésének további fenntartását 2015. április 1.
napjától 2016. március 31-ig, a teljes időszakra összesen 720 ezer forint + ÁFA díjazás ellenében,
amit a költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. b) felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére. Határidő: 2015. március 31. Felelős: Pekár Zsolt polgármester
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
11 /2015. (II.12.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) megrendeli a Bábolna Bio Kft-től Ászár község teljes körű
patkánymentesítésének további fenntartását 2015. április 1. napjától 2016.
március 31-ig, a teljes időszakra összesen 720 ezer forint + ÁFA díjazás
ellenében, amit a költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.
b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
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c) Az Ászári Református Egyházközség kérelme
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ászári Református
Egyházközség a Gyülekezeti Ház befejezéséhez 500 ezer forint támogatást kért. A költségvetés
tervezetébe a közalapítványon kívüli civil szervezetek támogatására 2,5 millió, az egyházak
támogatására 700 ezer forint került betervezésre. Ezek elosztása később történik, ezért ha most
dönt a képviselő-testület a Református Egyházközség támogatásáról, a többi egyháznak
értelemszerűen kevesebb forrása marad, ugyanakkor az építkezés forrásainak folyamatos
biztosításához az egyházközségnek mielőbb célszerű választ adni.
Martonné Szekfű Judit képviselő véleménye szerint minél hamarabb szükséges rendelkezni a
támogatásról, hogy tervezni tudjon vele az egyházközség.
Kohlné Ivánkai Katalin képviselő támogatja és fontosnak tartja a Gyülekezeti Ház befejezését,
ugyanakkor célszerűnek tartaná a többi kérelem bevárását is.
Rakó László képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, az egyházközség még más
– belső egyházi és társadalmi – forrásokra is pályázik és számít az önkormányzati támogatás
mellett.
Pekár Zsolt polgármester kérdésére a képviselő-testület négy tagja úgy nyilatkozik, hogy a jelen
ülésen kíván érdemben döntést hozni a Református Egyházközség kérelméről, ezért a
polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az Ászári Református Egyházközség részére az 500 ezer forint támogatást
nyújt az „egyházak támogatása” előirányzat terhére. Határidő: 2015. március 15., Felelős: Pekár
Zsolt polgármester
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
12/2015. (II.12.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ászári Református Egyházközség részére az 500 ezer forint támogatást nyújt
az „egyházak támogatása” előirányzat terhére.
Határidő: 2015. március 15.,
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a 2015. évi költségvetés írásbeli előterjesztéséből szóban
is kiemeli, hogy a kincstári iránymutatás alapján a közös önkormányzati hivatal finanszírozását
továbbra is Bársonyos község finanszírozásával együtt kellett megtervezni, az állami támogatás
év közbeni korrigálására, csökkentésére azonban felkészült a hivatal. Az óvoda esetében a
gyermeklétszám csökkenése és a pedagógusbér növekedése együttesen adja a különbséget a
bevételi és kiadási oldal közt. Az óvodában tervezett beruházások (redőny, függönyök,
fektetőtartók) indokoltságáról maga is meggyőződött. Egyelőre megoldhatónak látszik az
aránylag konszolidált helyi adóterhek szinten tartása is, de nem lehet kizárni, hogy a
későbbiekben Ászár is adóemelésre vagy új adók bevezetésére kényszerül, amint a környékben
több településen is van erre példa. Elmondja továbbá, hogy – bár tartalékot erre a célra képeztünk
a költségvetésben – az oroszlányi ÖKO Zrt veszteségének fedezésében Ászárral együtt egyetlen
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környékbeli település sem kíván részt venni. A zrt. elnökének tájékoztatója szerint viszont így
csak a hulladékkezelési szolgáltatásuk működése kb fél éven belül ellehetetlenül, ez esetben
helyébe a konzorcium többi tagja léphet.
Kreizinger Tamásné gazdálkodási ügyintéző elmondja, hogy az adóerő-képesség miatti
beszámítás összege, valamint a hivatali finanszírozással kapcsolatos gondok nehezítették a
költségvetés tervezését, a Magyar Államkincstár ugyanakkor március hónaptól remélhetőleg
korrigálja a közös önkormányzati hivatalra járó támogatás összegét.
Eközben, 17.15. perckor megérkezik dr Lunkné Nyuli Márta képviselő, így a testület létszáma 7
főre változik.
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kérdésére Pekár Zsolt polgármester ismerteti a jelenleg
meglévő lekötött és folyó pénzeszközök mértékét.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az írásos
rendelet tervezetet a következő bevezető résszel: „Ászár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő rendeletet alkotta
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2015. (II.20) rendelete
a 2015. évi költségvetésről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6. Tájékoztatás a belterületi csapadékvíz elvezetési problémákról
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2014. évi csapadékos őszi-téli
időszak tapasztalatai alapján a községben a következő helyeken mutatkoznak vízelvezetési
gondok:
 az Ady Endre utca elején, ahol áteresz cserével megoldható a probléma
 a Kis-tó környékén, ahol a zsilippel szabályozható a vízszint, viszont a kivezető árkokat a
nagyobb gondok elkerülése végett rendbe kell tenni, illetve karban kell tartani a vizet
fogadó Győri utcai árkokat.
 a Bádog Center Kft környékén, ahol a víznek jelenleg elfolyása nincs, csak szikkasztási
lehetőség. Az előzetes mérések, illetve tanulmányterv szerint a terepviszonyok alapján a
Téglagyári árokba elvezethető a víz, de a távolság, valamint a környékbeli
tulajdonviszonyok miatt komoly rendezési tervi változások, valamint telekmegosztás,
területvásárlás, esetleg kisajátítás szükséges hozzá.
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a Proletárok külterületen a Víziközmű Társulat,valamint a gazdák is jelezték egy árok
rendbetételének szükségességét, ennek költsége 680 ezer forint lenne.

Összességében a véleménye az, hogy belterületen szükséges a vízelvezetésre folyamatosan
anyagi forrást és emberi erőforrást biztosítani, a külterület esetében azonban a feladat volumene
miatt más megoldási lehetőségeket is keresni kell.
Kérdés, hozzászólás a tájékoztatáshoz nincsen.
7.

Egyebek

a) Tájékoztatás a falunap szervezéséről
Pekár Zsolt polgármester - Zséfár Csilla művelődésszervező előzetes tájékoztatása alapján –
ismerteti a képviselő-testülettel a falunap szervezésének állását, a tervezett programokat. A civil
szervezetekkel való kapcsolattartásra, valamint az étkezési lehetőségek megszervezésére
alpolgármestert kéri fel.
b) Legszebb Konyhakertek pályázat
Pekár Zsolt ismerteti a Legszebb Konyhakertek pályázati lehetőséget, javasolja a részvételt. A
képviselő-testület tagjai ezzel egyetértenek.

8.

Képviselői bejelentések

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy két pályázatíró céggel való tárgyalás alapján
várhatóak pályázati kiírások épületek napelemekkel való felszerelésére, illetve napelemparkok
telepítésére. Jelenleg is van folyamatban az intézmények napelemekkel való felszerelésére
irányuló pályázatunk, de további épületeket is be lehetne vonni a tervezésbe.
Martoné Szekfű Judit képviselő jelzi, hogy a Keményítőgyárnál problémák vannak a telefon és
internet eléréssel.
Rakó László képviselő nagy szükségét látná egy buszvárónak a Kossuth utca páratlan oldalán.
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy ehhez az árok lefedését az önkormányzat sürgősen
tervezi. Megjegyzi, hogy a másik oldali buszvárónál is szükséges a buszöböl leburkolása, mert a
buszok tönkreteszik az útpadkát.
Rakó László képviselő elmondja még, hogy a Concó partja a kimélyített terület közelében
beomlott, felduzzasztja a vizet. Továbbra is szükség van egy kis gyaloghídra a kiszedett híd
helyett, az átlőtt labdák összeszedésére.
Kohlné Ivánkai Katalin képviselő tájékoztatja a testületet a Jászai Napok programjairól, valamint
a Március 15-i megemlékezés előkészületeiről.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az ülést 18.15 perckor bezárta.
Pekár Zsolt
polgármester
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