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9/2017.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2017. június 12-én 09.00 órakor megtartott
üléséről.
Jelen vannak:

P. Révay Gyöngyi
Brandhuber Ádám
Bodnár Ferenc
Gátas Ernő
Őri Lajos
Markos Ferenc
Metzger Rezső

Meghívottként jelen:

Dr. Peller György

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő később érk.
képviselő később érk.
képviselő később érk.
jegyző

P. Révay Gyöngyi: üdvözli a megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy
a testület tagjai közül 4 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjainak tárgyalási sorrendjére vonatkozóan a meghívóban szereplő sorrend
szerint illetőleg plusz napirendként javasolja felvenni a forgalomlassító ládák kihelyezésének
ügyét, a favágások és gallyazások árajánlatait és a Templomhegyi lépcső vízvezeték
kiváltásának ügyét. Végül javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére – Gátas Ernő
Brandhuber Ádám képviselők – vonatkozóan.
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
2. Templomhegyi lépcső építése közbeszerzési eljárásáról tájékoztató
3. Pilisszentiván Település Arculati Kézikönyv, Zöldfelületi kisokos, Településképi rendelet
készítésére beérkezett árajánlatok
4. Az 1107-es sz. főútra jelzőlámpás kihajtó terveztetése a Tűzoltószertárnál
5. A pilisszentiváni 2424/2 hrsz. ingatlan értékbecslése, vételi ajánlat
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6. A pilisszentiváni 2280 hrsz. ingatlan értékbecslése, vételi ajánlat
7. Iskolabüfé bérleti szerződés megkötése
8. Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos határozatok meghozatala
9. A 2/2011.(II.08.) sz. Önk. rendelet aktualizálása
10. A Szőlő utca 36. előtt vízelvezető árok építésére árajánlat
11. Könyvtár felújítás árajánlatok
12. Jutalmazás

id. Neubrandt Ferenc
Tanácsot vagy segítséget szeretne kérni a képviselőktől, ugyanis neki és több szomszédjának
is nagy nehézségbe ütközik az árok gondozása, annak meredeksége miatt. Véleményük szerint
talán megoldás lehetne az árok befedése is.
P. Révay Gyöngyi
Véleménye szerint megoldható, hogy a jövőben a községgazdálkodási csoport nyírja le
azokon a területeken a füvet, ahol az ott lakók számára az nehézséget okoz. Az árok befedése
nem oldható meg, hiszen a terület a Magyar Közút tulajdona.
Bodnár Ferenc
Javasolja, hogy a problémával foglalkozzon a MŰB is, vizsgálva a távlati rendezés
lehetőségét, amúgy természetesen a fűnyírásban, az árok rendben tartásában a
községgazdálkodási csoport is segítségére lesz az ott lakóknak.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása ügyében egyhangúlag, 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
80/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
A
Képviselő-testület
a
jegyzőkönyv
hitelesítésére Gátas Ernő és Brandhuber Ádám
képviselőket jelöli ki.

A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
81/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
sorrend szerint elfogadja, plusz napirendként a
polgármester javaslata alapján, az alábbi
napirendet veszi fel:
- forgalomlassító ládák kihelyezése,
- favágások és gallyazások árajánlatai,
- Templomhegyi lépcső vízvezeték
kiváltásának ügye.

Markos Ferenc képviselők érkezik, a jelenlévő képviselők száma 5.
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1./ Napirend – Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
82/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
lejárt
határidejű
határozatokról
szóló
beszámolót elfogadja.

2./ Napirend – Templomhegyi lépcső építése közbeszerzési eljárásáról tájékoztató
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket az előző közbeszerzési eljárásban felmerült kérdésekről, illetőleg
a javasolt kiegészítésekről (műszaki tartalom). Elmondja, hogy egyéb tekintetben nem
változott a kiírás. Amiről a testületnek döntenie kell még az az, hogy meghatároz-e
tartalékkeretet, kíván-e emelni az összegen illetőleg, hogy mely cégeket kívánja meghívni.
Javasolja, hogy a szükséges döntéseket a testület zárt ülésen hozza meg.
Markos Ferenc
Tartalék keretet nem javasol meghatározni, hanem inkább a keretet 5 millióval megemelni.
Dr. Peller György
Függetlenül attól, hogy a keretet 60 millióra emeli a testület 10 %-os tartalék keretet akkor is
javasol meghatározni, ugyanis az igazi műszaki adatokat csak akkor láthatjuk, ha a lépcső
elbontásra kerül. A tartalék keret felhasználására pedig csak akkor kerülhet sor ha az a
műszaki tartalom változásával jár együtt.
P. Révay Gyöngyi
Támogatja a 10 %-os tartalék keret meghatározását.
A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
83/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Templomhegyi lépcső ajánlattételi felhívását a
melléklet szerint elfogadja azzal, hogy a
beruházás költségkeretét 60 millió forintban
állapítja meg, valamint a tartalékkeretet 10%ban határozza meg.
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Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal

3./ Napirend – Pilisszentiván Település Arculati Kézikönyv, Zöldfelületi kisokos,
Településképi rendelet készítésére beérkezett árajánlatok
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket a napirend ügyében beérkezett árajánlatok tartalmáról.
A Képviselő-testület a harmadik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
84/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Pilisszentiván Település Arculati Kézikönyv,
Zöldfelületi kisokos, Településképi rendelet
készítésére beérkezett árajánlatok közül a
Németh –Alpin parképítő Bt ajánlatát fogadja
el, bruttó 3.800.000,- Ft összegben.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

4./ Napirend – Az 1107-es sz. főútra jelzőlámpás kihajtó terveztetése a Tűzoltószertárnál
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tudomása szerint a jelzőlámpás kihajtó megvalósítását a MŰB sem támogatta.
Bodnár Ferenc
Miután az ügyben egyetlen árajánlat áll csak rendelkezésre és az is méregdrága, javasolja a
mai ülésen tárgyalandó napirendek közül a kihajtó ügyét levenni.
Gátas Ernő
Elmondja, hogy a bizottság többek között azért nem támogatta a kihajtó megvalósítását, mert
nem látta annak különösebb szükségszerűségét.
Brandhuber Ádám
Ő maga is támogatja a kihajtó ügyének MŰB felé történő visszautalását azzal, hogy a
bizottság intézkedjen további árajánlatok beszerzése ügyében, illetőleg konzultáljanak azzal a
forgalomtechnikai céggel, amely a községben jelenleg is végzi a táblák felülvizsgálatát.
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A Képviselő-testület a negyedik napirendet, határozat-hozatal nélkül leveszi a tárgyalandó
napirendek közül, azt további előkészítés céljából a MŰB felé visszautalja.

5./ Napirend – A pilisszentiváni 2424/2 hrsz. ingatlan értékbecslése, vételi ajánlat
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az ötödik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
85/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
pilisszentiváni 2424/2 hrsz.-ú ingatlan vételi
ajánlatát 1.500.000,- Ft összegben állapítja
meg, felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező
felé az ajánlatot jelezze.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

6./ Napirend – A pilisszentiváni 2280 hrsz. ingatlan értékbecslése, vételi ajánlat
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szóban forgó ingatlan önállóan nem beépíthető, melynek
értéke az értékbecslés alapján egymillió forint.
A Képviselő-testület a hatodik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
86/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Képviselő-testülete a
pilisszentiváni 2280 hrsz. vételárát 1.000.000,Ft összegben határozza meg.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
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7./ Napirend – Iskolabüfé bérleti szerződés megkötése
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a hetedik napirend ügyében 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
87/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község képviselő-testülete 2017.
szeptember 1-től az iskolabüfét Malik Andrea
részére bérbe adja, a bérleti szerződését a
melléklet szerint elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

8./ Napirend – Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos határozatok
meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy azért nem tudott még mindig felállni a rendszer, mert
még nem alakult ki a Duna-Vértesben az az önkormányzati társulás, amire az állam vár.
Elmondja, hogy ehhez kellenek többek között a most szavazásra kerülő a ki-beléptető
határozatok.
A Képviselő-testület a nyolcadik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
88/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
község
Önkormányzat
Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási
Megállapodásának
vonatkozó
rendelkezései alapján – minősített többséggel
hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat
hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása
birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz.
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Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. június 30.
89/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
község
Önkormányzat
Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási
Megállapodásának
vonatkozó
rendelkezései alapján – minősített többséggel
hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Esztergom Város Önkormányzata az előírt
hat hónapos időköz leteltével, és a KEHOP
Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása
birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. június 30.

90/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
község
Önkormányzat
Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási
Megállapodásának
vonatkozó
rendelkezései alapján – minősített többséggel
hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Kisoroszi Község Önkormányzata az előírt
hat hónapos időköz leteltével, és a KEHOP
Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása
birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. június 30.
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91/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
község
Önkormányzat
Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási
Megállapodásának
vonatkozó
rendelkezései alapján – minősített többséggel
hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a
Társulási Megállapodás vonatkozó részében,
valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz.
Határozatában
(A
változat)
előírtak
teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság
előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a
Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. június 30.

92/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
község
Önkormányzat
Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási
Megállapodásának
vonatkozó
rendelkezései alapján – minősített többséggel
hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Szigethalom Város Önkormányzata a
Társulási Megállapodás vonatkozó részében,
valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz.
Határozatában
(A
változat)
előírtak
teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság
előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a
Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. június 30.
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93/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
község
Önkormányzat
Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási
Megállapodásának
vonatkozó
rendelkezései alapján – minősített többséggel
hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy
Halásztelek Város Önkormányzata a
Társulási Megállapodás vonatkozó részében,
valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz.
Határozatában
(A
változat)
előírtak
teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság
előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a
Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. június 30.

9./ Napirend – A 2/2011.(II.08.) sz. Önk. rendelet (A hivatali helyiségen kívüli és hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötések szabályairól és díjairól) aktualizálása
(írásbeli előterjesztés)
A Képviselő-testület a kilencedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
10/2017.(VI.13.) sz. Önk.

Rendelet
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötések
szabályairól és díjairól
Pilisszentiván község Önkormányzata a
2/2011.(II.08.) sz. Önk. rendelet aktualizálása
ügyében a melléklet szerinti rendeletét alkotja.

10./ Napirend – A Szőlő utca 36. előtt vízelvezető árok építésére árajánlat
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szóban forgó területen annyi víz gyűlik már össze egy-egy
nagyobb esőzés után, hogy az időnként az eddig elegendőnek bizonyuló tíz centis szegélyt is
átlépi, így a jelenlegi szegély az utóbbi időkben hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék
elvezetésére már alkalmatlan.
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Markos Ferenc
Tudomása szerint a szóban forgó ingatlan túl van kerítve.
Dr. Peller György
Elmondja, hogy ahova az ingatlantulajdonosa a kerítést tette, az egy szabályozási vonal.
Markos Ferenc
Értelmezése szerint a tulajdonos túlkerített, nem jó helyen van a kerítése.
Gátas Ernő
Javasolja a MŰB felé visszautalni az ügyet azzal, hogy tartson a bizottság helyszíni bejárást a
túlkerítés, valamint a csapadékvíz elvezetésének megoldása ügyében.
Dr. Peller György
Elmondja, hogy ez igazából főépítészi hatáskör, de az önkormányzat is kötelezve van
vízrendezési terv készítésére.
A Képviselő-testület a tizedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
94/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község képviselő-testülete a
Szőlő utca 36. előtt vízelvezető árok építésére
beérkezett árajánlatot a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

11./ Napirend – Könyvtár felújítás árajánlatok
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Elmondja, hogy a felújításra feltétlenül szükség van, ugyanis a beázás miatt már a könyvek is
elkezdtek vizesedni.
A Képviselő-testület a tizenegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
95/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község képviselő-testülete a
könyvtár felújítás árajánlatokat a melléklet
szerint elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
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12./ Napirend – Jutalmazás
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenkettedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
96/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata hogy a
2017. évi közszolgálati szakmai ünnepek
alkalmából (pedagógusnap, köztisztviselők
napja, Semmelweis nap) bruttó 5.000.000,- Ft
jutalomkeret felhasználását hagyja jóvá a 2017
évi költségvetésben tervezett jutalomkeretből.
A jutalomkeret felhasználásáról az érintett
költségvetési
címek
tekintetében
a
polgármester, a jegyző és az óvodavezető dönt.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

13./ Napirend – Forgalomlassító ládák kihelyezése
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Véleménye szerint a ládák kihelyezésével megoldódna a Szabadság sor forgalmának a
csillapítása is, mellyel kapcsolatosan évek óta érkeznek bejelentések a hivatal felé. Ezt
igazolja az is, hogy Szabó Zsolt a Klapka utcai lakós már a közmeghallgatáson megköszönte a
Klapka utcába kihelyezett (Pilisvörösvári Önkormányzat által) ládákat, elmondása szerint
határozottan javult a forgalmi helyzet a lassító ládák kihelyezésével.
Bodnár Ferenc
Elmondása szerint a sikános megoldás nem annyira jó, mert ha közel vannak egymáshoz a
ládák, akkor a teherautókat is megakasztják, ha meg távolabb vannak, akkor nagy sebességgel
is el lehet menni köztük. Javaslata inkább, hogy csak az egyik oldalon legyen szűkítés,
váltakozó sorrendben, és mindig annak legyen elsőbbsége, akinek elfogy a sávja.
A Képviselő-testület a tizenharmadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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97/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Szabadság sor és a CBA elé összesen 8 db
forgalomlassító láda kihelyezését a mellékelt
árajánlat alapján támogatja.

14./ Napirend – Favágások és gallyazások árajánlatai
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket az ajánlatok tartalmáról.
Brandhuber Ádám
Felhívja a figyelmet, hogy a fák kivágása, kitermelése csak vegetációs időszakban optimális,
javasolja, hogy most csak havária helyzetben lévő fákat vágják ki.
A Képviselő-testület a tizennegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
98/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
temetőben történő fakivágás és gallyazások
árajánlatai közül a Dendrocomplex Kft
árajánlatát fogadja el 745.000,- Ft+ÁFA
összegben.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
Forrás: Zöld keret

99/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
község területén történő fakivágás és
gallyazások árajánlatai közül a Dendrocomplex
Kft árajánlatát fogadja el 396.000,- Ft+ÁFA
összegben.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
Forrás: Zöld keret
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100/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Szabadság úton és a Szabadság soron történő
fakivágás és gallyazások árajánlatai közül a
Dendrocomplex Kft árajánlatát fogadja el
bruttó 4.390.644,- Ft összegben, azzal, hogy a
munkálatokat a vegetációs időn kívül, 2017.
november 1. és 2018. február 28 között kell
elvégezni. A különösen veszélyes fák kivágása
azonnal végrehajtható.
Felelős: Polgármester
Határidő: a határozat szerint
Forrás: Általános tartalék

15./ Napirend – Templomhegyi lépcső vízvezeték kiváltásának ügye
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenötödik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
101/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Templomhegyi lépcső vízvezeték kiváltására
beérkezett árajánlatot a melléklet szerint
470.000,- Ft+Áfa összegben elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

16./ Napirend – Zöld növényzet telepítése a forgalomlassító ládákba
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenhatodik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
102/2017.(VI.12.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
forgalomlassító
faládákba
növényzet
betelepítésére bruttó 600.000,- Ft összeget
határoz meg.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
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Határidő: 30 nap
Miután a nyilvános ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt a
képviselők zárt ülésen folytatták a napirendek tárgyalását.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Gátas Ernő
képviselő

Brandhuber Ádám
képviselő

