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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült 2010. december 15-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-

testületi ülésről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak: Somogyi Balázs polgármester, Dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi 

László József, Szilasy László, Kovács Ferenc (5 fő) 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait a képviselő-testületi ülésen. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő testületi tag jelen van. 

Bógó Ferenc László képviselő és Ujfalusi Pál képviselő jelezte, hogy késni fog. 

Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kovács Ferenc és Dr. Tóth Ferenc 

testületi tagok személyére.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 5 

igen szavazattal elfogadta. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Egy új napirendi pont felvételére teszek javaslatot, a módosított napirend a 

szombati napon kiküldésre került. Hatodik napirendi pontnak javaslom a 

Perkáta- Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Pedagógiai Program 

módosítását, hetedik napirendi pontnak Javaslat Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi I. félévi ülésterve, nyolcadik 

napirendi pont az Egyebek. Aki az említett egy napirendi pont felvételével 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

205/2010. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

Perkáta-Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Pedagógiai 

Program módosítása megtárgyalásának új napirendi pontként való 

felvételével. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2010. december 15. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Javaslom a képviselő-testületnek a módosított napirend elfogadását. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

206/2010. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 

módosított napirendet az alábbiak szerint: 

 

 

NAPIREND 

 

1. 2011. évi szemétszállítási díjak meghatározása, hulladékgazdálkodási 

rendelet módosítása 

2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről 

3. Javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „A 

2010. évi költségvetésről” szóló 3/2010. évi rendeletének módosítása 

4. Javaslat az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás pénzügyi hiányának 

rendezése érdekében történő hozzájárulásra 

5. 2011. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási díjak meghatározása, rendelet 

módosítása nélkül 

6. Perkáta-Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Pedagógiai 

Program módosítása 

7. Javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. 

évi I. félévi üléstervére 

8. Egyebek 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2010. december 15. 
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I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pontunk a 2011. évi szemétszállítási díjak meghatározása. 

Köszöntöm a Vertikál Zrt. képviseletében a D-Szolg Kft. ügyvezető igazgatóját, 

Botár Gergelyt. Tegnap a szabadegyházai polgármesteri hivatalban volt egy 

tanácskozás, amely előtt már a szabadegyházai polgármester és én is jeleztük, 

hogy az írásos anyagban szereplő díjmérték elfogadásáról nem fogunk dönteni, 

mert magasnak tartjuk. Ezért a Vertikál Zrt-től egy új árajánlatot kértünk. amely 

a díjmérték módosítására és a költségnövekedés igazolására vonatkozó adatokat 

fogja tartalmazni. 

 

Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviselője 

A Vertikál Zrt. a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg a 

hulladékgazdálkodási díjakat. A közszolgáltatási díj megállapítására 

Társaságunk részletes költségelemzést készített. A 2010. év 1-6. hó időszakában 

ténylegesen felmerült költségek alapján kerültek meghatározásra a 2011. évre 

vonatkozóan a kezeléshez szükséges ráfordítások, a jogszabályi és egyéb 

követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések költségei, majd 

ezek alapján a közszolgáltatási díj. Ezek alapján a Vertikál Zrt. 10,1 %- os 

emelést javasol. A 2010. évre tervezett díjhoz képest költségnövekedésként 

jelentkezett az üzemanyagok jövedéki adójának megemelkedése 7,6 %-kal, az 

üzemanyagok árának növekedése fél év alatt 14 %-kal, rehabilitációs járulék 

összegének megemelkedése (több mint ötszeresére nőtt), a másodnyersanyag 

piacának I. félévi pangása. Társaságunk a 2011. évre várható költségek 

kalkulációjánál átlagosan 5,86 % inflációval, valamint 4 % nettó ráfordítás 

növekedéssel számolt. A Vertikál Zrt. a 10,1 %-os díjemelés helyett 8 %-os 

díjemelést tud javasolni.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

A képviselő-testület a mai napon arról fog dönteni, hogy a 10,1 %-os díjemelést 

nem fogadja el. A 8 %-os díjemelési javaslatot sem fogadjuk el, hiszen még nem 

érkezett róla árajánlat. Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel jelezze az, aki a 

hulladékgazdálkodási díjak 10,1 % -os emelésével egyetért.  
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A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

207/2010. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Vertikál Zrt. előterjesztésében szereplő, a 2011. 

évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és 

kezelési közszolgáltatási díjakat nem fogadja el, így „A 

hulladékgazdálkodásról”  szóló 21/2007. (XII. 22.) számú 

önkormányzati rendeletet nem módosítja.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2010. december 15. 

 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

2010. november 26-án a Perkáta Polgárőr Közhasznú Egyesület közgyűlését 

tartotta, amelynek témái között a tisztújítási javaslat is szerepelt. Mint polgárőr 

tag támogattam volna a tisztújítási javaslatot, de nem kapott a javaslat megfelelő 

számú szavazatot. A polgárőrség munkájával kapcsolatban az elmúlt 

rendezvényekkel kapcsolatban nem voltam megelégedve, több konfliktus is 

adódott.  

2010. november 29-én a Perkáta Életút Projekt sétányépítési kivitelezési 

munkálatai lezajlottak, a projektzárás januárban várható.  

2010. november 29-december 3-ig francia vendégek érkeztek Saint-

Maximinból.  

2010. november 30-án az Adonyi Védelmi Bizottság tárgyalása zajlott. A jövő 

évben az időjárási viszonyokra tekintettel fontos, hogy nem csak az árvízzel 

veszélyeztetett települések vezetőit hívják meg egy közös tanácskozásra, hanem 

Perkátát, mint befogadó települést is, hiszen ha Adonyt árasztaná el a víz, akkor 

a környező települések lennének a befogadó települések.  

2010. november 24-i képviselő-testületi ülésen a Tanulói laptopprogram 

eszközbeszerzésével kapcsolatban hozott döntés alapján az Albacomp Ri 

Rendszerinformációs Kft. árajánlata került elfogadásra. A szerződéskötés 

december 6-7-én megtörtént, a szerződésteljesítés határideje 2011. január 31-e. 

2010. december 6-án az önkormányzat által szervezett Falumikulás program 

keretében a Mikulás délelőtt a gyermekeket ajándékozta meg, délutánra pedig 

kis mozgásra hívta őket. 

2010. december 9-én a volt perkátai hulladéklerakó telephez kapcsolódó 

szilárdhulladék lerakó rekultivációs munkálatok elkészültek. A Közép-Duna 
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Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatot nyert, amelynek keretében 80 

hulladéktelep rekultivációja történik meg.  

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2010. november 30-án és 2010. 

december 14-én tartotta ülését. Hat helyi vállalkozás kérte felvételét az 

egyesületbe.  

2010. december 15-én a Kistérségi Társulási Tanács ülésén a tanács nem tudta 

elfogadni a költségvetési koncepcióját.  

2010. december 11-én a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre által szervezett Luca 

napi ünnepségen vettem részt.  

A mai napon volt a Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának 

ülése, amelynek korábbi ülésén előzetes véleménykérés volt Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata által beadott településrendezési eszközök 

módosításával kapcsolatban. A településrendezési eszközök módosítását a 

Fejlesztési Szakbizottság támogatta.  

A 2010. december 18-án 14:00 órakor megrendezésre kerülő Falukarácsonyra 

mindenkit szeretettel várunk. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pontunk a 2010. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.   

 

Hidegkuti Gáborné gazdálkodási vezető 

Pontosítani szeretném a rendeletmódosítás indokolás részét. Az indokolás rész 

2.) pontjában, a 95/2010. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozatban 

szereplő Baross- Rákóczi utcák felületzárásának fedezetének megjelölése 

számban nem jó, mert a kiadás K/IV/59221 26 032 000 Ft -4 568 000 Ft 

=21 464 000 Ft helyesen. A 3.) pontban az ÁMK saját bevételének előirányzat 

módosítása tekintetében a bevétel jogcíme helyesen B/I/1/191313. 

 

Rajcsányi László képviselő 

A feladattal nem terhelt céltartalék értéke miért növekedett meg? 

 

Hidegkuti Gáborné gazdálkodási vezető 

A feladattal nem terhelt céltartalék összegét a rendeletmódosítás nem érinti. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a költségvetési rendelet 

módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

12/2010. (XII. 16.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 

2010. évi költségvetési rendelet módosítását. A módosító rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bógó Ferenc László képviselő 18:10 perckor megérkezett az ülésre. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pontunk javaslat az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 

pénzügyi hiányának rendezése érdekében történő hozzájárulásra. Az Adonyi 

Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodása 2010. év II. félévében különböző 

okokra visszavezethetően kritikus állapotba került, melynek következtében a 

Társulás egyes esetekben több hónapja lejárt határidejű számlákat nem tudott 

kifizetni. A jelenlegi pénzügyi helyzet kialakulásának okai az 

önkormányzatokkal 2010. tavaszán már elszámolt szociális területet érintő 

normatíva visszafizetési kötelezettség kamata, a tanuszodai szolgáltatást 

igénybevevő gyermekek Iváncsára történő szállítást biztosító iskolabusz 

lecseréléséből és a nagyobb közösségi busz működtetéséből származó 

többletköltség, illetve önkormányzati befizetések elmaradása. Többszöri 

tárgyalást követően a Társulási Tanács a Társulás Pénzügyi Bizottságának 

javaslatára 2010. december 1-jén határozatot fogadott el arról, hogy a kistérség 

egyes településeinek mekkora összeggel szükséges hozzájárulni a kistérségi 

költségvetés helyreállításához. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 

 

Dr. Tóth Ferenc képviselő 

Nem ártana, ha Perkáta részesülne a tanuszodán kívüli buszhasználatban is. A 

határozati javaslatban szerepeljen az a feltétel, hogy a jelenlegi hiánypótló 

befizetésünk a 2011-es évben az önkormányzat tekintetében jóváírásra kerüljön.   

 

Szilasy László képviselő 

Dr. Tóth Ferenc képviselő javaslatával egyetértek. A kistérségi új autóbuszt 

igénybe vettük a pedagógusok számára, amely színvonalában nem nyújtotta a 

hozzá fűzött reményeket, és árban is felette volt a piaci árnak. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata a Társulás működőképességének fenntartásához biztosítsa az 

1 117 167 Ft összegű hozzájárulást a feladattal nem terhelt céltartalék terhére. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

208/2010. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás pénzügyi 

hiányának rendezése érdekében történő hozzájárulásra” című 

előterjesztést és úgy dönt, hogy a Társulás működőképességének 

biztosítása érdekében Perkáta Nagyközség Önkormányzata 1 117 167 

Ft összegű hozzájárulást biztosít az Adonyi Többcélú Kistérségi 

Társulás részére a feladattal nem terhelt céltartalék előirányzat terhére. 

 

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata által megelőlegezett 1 117 167 

Ft összegű hozzájárulást az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás az 

önkormányzat felé fennálló tartozására fordítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

1 117 167 Ft összegű támogatást a Társulás bankszámlájára utalja át. 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat kistérségi Munkaszervezet részére 

történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2010. december 15. 

 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pontunk a 2011. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási díjak 

meghatározása, rendelet módosítása nélkül. Az írásban kiküldött anyagban a 

Fejérvíz Zrt. vezetősége arról tájékoztatott minket, hogy az igazgatósági 

döntésből következően nem került sor az őszi novemberi rendkívüli 

közgyűlésre, így nem javasolnak díjemelést az ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

díjaira vonatkozóan. Ebben a kérdésben nem kell döntenünk, mert a díjak 

emelése a jövő évre tolódik. 
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VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pontunk Perkáta-Nagykarácsony Általános Művelődési 

Központ Pedagógiai Programjának módosítása. Az írásos előterjesztésben 

szerepel egy időpontkérés. Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait. 

 

Szilasy László képviselő 

A törvény előírja, hogy az intézményeknek a Pedagógiai Programjukat 

december 31-ig kell átnézni. Amíg ezt nem tesszük meg, addig nem tehetünk 

javaslatot a fenntartó felé.   

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Perkáta-Nagykarácsony 

Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programjának módosítását. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

209/2010. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 

Perkáta-Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Pedagógiai 

Programjának módosítását. A Pedagógiai Program a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2010. december 15. 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT 
 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pontunk a 2011. évi I. félévi ülésterv megtárgyalása. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a 

2011. évi I. félévi ülésterv elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

210/2010. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi I. 

félévi üléstervét. Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2010. december 15. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Egyebek napirendi pontban két témáról kell beszélnünk. Önkormányzatunk 

pénzügyekkel foglalkozó bizottsága javaslatot tett arra, hogy az 

önkormányzathoz tartozó képviselők, intézményvezetők, közszolgálatot teljesítő 

dolgozók részére flottatelefont vegyen igénybe. Jelenleg az önkormányzatnak 

négy főre kiterjedő flottatelefonja van, ezt szeretnénk bővíteni. A T-Mobile-tól 

és a Telenor Magyarország Zrt-től kértünk árajánlatot. Az egymás közötti 

beszélgetés tekintetében a díjmentességet szeretnénk elérni. A T-Mobile-nál az 

előfizetői díj 3800 Ft volt, amit teljes mértékben le lehetett beszélni. Az Etalon S 

díjcsomagban a lebeszélhető havi előfizetési díj 2325 Ft, amelyhez 

kapcsolódóan a csoporton belüli híváskedvezmény havi díja előfizetésenként 

310 Ft. A hívások hálózaton belül, belföldi vezetékes hálózatba 13,70 Ft, a 

hívások más belföldi mobilhálózatokba 21,20 Ft, az SMS-tarifa (belföldi) 21,20 

Ft. A Telenornál havi 2800 Ft havi előfizetési díj igénybevételére van lehetőség, 

amelyből a havi előfizetési díj kedvezmény 1300 Ft, a fizetendő havidíj 1500 Ft, 

a havi lebeszélhetőség 1500 Ft. Ebben az esetben a hálózaton belüli hívás díja 

12,75 Ft/perc, a belföldi vezetékes hívás 15 Ft/perc, belföldi, más mobil 

hálózatba irányuló hívás 15 Ft/perc. Az SMS ár hálózaton belül 20 Ft, az SMS 

ár T-Mobile hálózatba 26 Ft, az SMS ár Vodafone hálózatba 29 Ft, az MMS 

küldés díja 108 Ft. A havi előfizetési díjból 1500 Ft lebeszélhető a belföldi 

beszélgetési forgalomból az alap percdíjakon számítva. A kedvezmény az 

előfizetések között nem vonható össze és nem vihető át a következő hónapra, 

illetve a következő számlázási ciklusra. Én a Telenor árajánlatát javaslom 

elfogadásra.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Korábban a Telenor Magyarország Zrt. szakemberei kerestek fel bennünket és 

azt mondták, hogy akár százig is lehet bővíteni a flottát, sőt magánszemélyek, 

családtagok bevonására is van lehetőség úgy, hogy saját maguk fizetik a havi 

díjat. Ez érvényes a mostani ajánlatukra is? 
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Somogyi Balázs polgármester 

Igen. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Rajcsányi László képviselő 

A faluüzemeltetési irodába is lehetőleg kell adni egy telefont. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Természetesen, akár többet is lehet. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

javaslom, hogy a Telenor Magyarország Zrt. által küldött árajánlatot fogadjuk 

el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

211/2010. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Telenor 

Magyarország Zrt. árajánlatát fogadja el a mobilkommunikációs 

szolgáltatásra vonatkozóan, melynek keretében a kedvezménybe 

bevont személyek egymás között meghatározott percdíjak mellett 

telefonálhatnak.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2010. december 15. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A képviselő-testület előtt az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés van. Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata által a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött szerződés 

értelmében önkormányzati tulajdonba kerül a Faluház épülete. Arról kell 

tájékoztatnunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a 2010. évben a 

Faluház épülete milyen célra lett felhasználva. Az önkormányzat közösségi 

színtér megteremtésére, a lakosság önszervező közösségi tevékenységének 

elősegítésére, Faluház kialakítása érdekében történő fejlesztésekre használta fel 

a 2010. évben az épületet. Javaslom az előbb felsoroltak elfogadását. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

212/2010. (XII. 15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t arról tájékoztatja, hogy a Faluház 

épületét a 2010. évben közösségi színtér megteremtésére, a lakosság 
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önszervező közösségi tevékenységének elősegítésére, Faluház 

kialakítása érdekében történő fejlesztésekre használta fel. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2010. december 15. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak egyéb hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, a testületi ülést bezárom.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester az ülést 

19:20 perckor bezárta. 

 

k.m.f 

 

 

 Somogyi Balázs      Dr. Lakos László 

  polgármester       jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 Dr. Tóth Ferenc      Kovács Ferenc 

    képviselő             képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


