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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. augusztus 13-án megtartott nyílt üléséről.

Tárgyalt napirendi pontok:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
2. Bizottságok tájékoztatója
Előadó:
Bizottsági elnökök
3. Tulajdoni ügyek
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. Döntés díszpolgári cím adományozásáról
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
5. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-án
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Képviselők:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Schottner Jánosné

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolja, hogy első napirendi pontban
tárgyalják a Díszpolgári cím adományozására tett ajánlásokat. Mivel a javaslattal
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot
támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2015. (08.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2015. nyílt
Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint módosítja.
1. Döntés díszpolgári cím adományozásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
3. Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor
4. Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök
5. Egyebek
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. Döntés díszpolgári cím adományozásáról
Dr. Sajtos Sándor: két ajánlást tettem a Képviselő-testület számára, erről már egyeztettük a
korábbiakban, kérem, hogy Béres Gabriella művelődésszervező olvassa fel az ajánlásokat.
Béres Gabriella művelődésszervező: Kósa Klára keramikus iparművész 1947. február 13-án,
Kecskeméten született, családjával évtizedek óta Tahitótfaluban él, keramikusműhelye
Szentendrén található.
A hazai reneszánsz kerámia kimagasló, egyedülálló képviselője. Hosszú évek óta Mátyás
király és Beatrix királyné magyar reneszánsz művészetével foglalkozik. A műhelyéből kikerülő
tárgyak mindegyike egyedi, zsűrizett alkotás.
Kósa Klára tárgyain jelképeket, szövegeket, fontos szimbólumokat jelenít meg. Kerámiáit az
egész világon ismerik és szeretik. A keresztény és zsidó hagyományok megszállott kutatója, a
reneszánsz és az egyetemes szimbólumok ismerője. Híres indás-virágos, szimbólumokkal teli
motívumokkal díszíti alkotásait, melyeken minden színnek, formának jelentése, jelentősége
van. Büszkén vállalja „vidéki”, alföldi mivoltát.
Kósa Klára 1989-ben kapta meg a Népművészet Mestere kitüntető címet, így a szellemi
kulturális örökség jeles képviselője. Kósa Klára hosszú éveken át a mezőtúri Fazekasház
művészeti vezetője, alkotó művésze volt. A mezőtúri mesterek tanítványából vált a magyar
fazekasság alapos ismerőjévé. A fazekas szakmában használt valamennyi díszítő technikát
alkalmazza. A Mezőtúri Fazekasok Háziipari Szövetkezete túri-mintakollekciójának
tervezésén kívül sikerrel dolgozta fel az erdélyi és az észak-magyarországi fazekas
hagyományokat.
Kósa Klára rendszeresen tart előadást és bemutatót, reprezentatív kiállítást iskolákban,
könyvtárakban, művelődési és közösségi házakban, egyetemeken illetve főiskolákon.
Előadásainak, kiállításainak néhány helyszíne: Iparművészeti Múzeum Creative Arts Fair,
Országos Fazekas Mester Találkozó, Ars Sacra fesztivál, Magyar Női Unió előadásai, Néprajzi
Múzeum. A testvérével, Kósa Judittal közösen létrehozott szentendrei Kósa Kerámia Stúdió
rendszeresen ad otthont kiállításoknak, könyvbemutatóknak, művészeti konferenciáknak.
Kósa Klára Bor Zoltánnal közösen létrehozott könyve, a Szimbólumok és ajándékok a
reneszánsz, az egyetemes, a keresztény és a zsidó szimbólumok világát mutatja be képeken
keresztül.
Az országosan elismert művésznő településünk jó hírnevét viszi minden fórumon. A fentiek
alapján javasolom „Tahitótfalu Község Díszpolgára” kitüntető elismerésre.
Fehér Károly
Fehér Károly a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomájával előbb gyakorló
gazda, majd mintegy fél évszázada agrárújságíró. Több mint negyedszázada a honi lovasélet
aktív szereplője.
A Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára. A mezőgazdaság-tudomány kandidátusa.
A Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója, elnöki főtanácsadó.
Az Egyetemek és a Szövetség közötti Lovas Konzorciumban a Szent István Egyetemet
képviseli.
Az Év Sportújságírója ’2009. 2015-ben Magyarország köztársasági elnöke – a kormány
előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Fehér Károlynak a
lovassport hazai és nemzetközi elismertségének növelése érdekében végzett fáradhatatlan
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tevékenysége, kiemelkedő oktató- és szervező munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adományozta.
Fehér Károly kapcsolata a lovassporttal – a budapesti Vadászati Világkiállítás sajtófőnökeként
– az 1971. évi elsöprő magyar sikert hozó I. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságon
kezdődött. Eddig négy fogathajtó világbajnokság (Szilvásvárad, Balatonfenyves és két
alkalommal Kecskemét), négy Lovas Világkupa (Budapest Papp László Sportaréna), az I.
Junior Fogathajtó Világkupa, több rangos hazai fogathajtóverseny (Izsák, Szilvásvárad,
Vecsés), továbbá mintegy tíz nemzetközi kiállítás sajtófőnöke.
„Örökös sajtófőnök”.
A Nemzeti Lovasprogram tájékoztatás, nyilvánosság, PR-témájának kidolgozója.
A Szövetség Pettkó-Szandtner Tibor Oktatási és Akkreditációs Bizottság társelnöke. A
Wesselényi Miklós Lovas Alapítvány volt elnöke.
Négy országos szaklap – a Magyar Mezőgazdaság, a Mezőgazdasági Technika, az Agrárium, a
Lovas Magazin – iskola alapító főszerkesztője, az utóbbi lap alapítója.
A Lovasfutár szerkesztő bizottságának volt elnöke.
A Magyar Tudományos Akadémia Állattenyésztési és Állatorvosi, valamint Kísérleti Biológiai
Bizottságának három ciklusban tagja.
A Lovas-tanár /Hippologus/ és Szervező egyetemi szak ötletgazdája és témafelelős irányítója.
A Szent István Egyetem baráti fogathajtó versenyének alapítója és több mint egy évtizede
szervezője.
Közel kétezer szakcikk, több könyv és egyetemi jegyzet szerzője.
A Gróf Széchenyi István Emlékérem, az Újhelyi Imre Emlékérem (a legmagasabb
állattenyésztési szakmai elismerés), a Pro Negotic Universitas (Szent István Egyetem)
kitüntetés birtokosa.
Fehér Károly a Tahitótfalui Lovassport Egylet társadalmi elnöke. A Nemzeti Vágta tahitótfalui
futamának megszervezésében komoly szerepet játszik. Az iskolai lovassportot támogatja.
Az országosan elismert professzor településünk jó hírnevét viszi minden fórumon. A fentiek
alapján javasolom „Tahitótfalu Község Díszpolgára” kitüntető elismerésre.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki Kósa Klára díszpolgári kitüntetését támogatja, most
kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2015. (08.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kósa Klára
keramikus iparművész, a hazai reneszánsz kerámia kimagasló, egyedülálló
képviselője részére Tahitótfalu Község Díszpolgára címet adományozza.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
kitüntetés átadására az augusztus 20-i községi ünnepségen.
Határidő:
Felelős:

2015. 08.20.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki Prof. Dr. Fehér Károly díszpolgári kitüntetését támogatja, most
kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2015. (08.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Prof. Dr. Fehér
Károly agrárújságíró, a honi lovasélet aktív szereplője részére, Tahitótfalu
Község Díszpolgára címet adományozza.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
kitüntetés átadására az augusztus 20-i községi ünnepségen.
Határidő:
Felelős:

2015. 08.20.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Schottner Jánosné képviselővel egyeztettem mindkét ajánlás
tekintetében, melynek során mindkét javaslatomat támogatta.
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2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Konyha étterem kivitelezése
Dr. Sajtos Sándor: a Bíráló Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság is érvényesnek tekinti az
ajánlatokat. Következő héten, kedden 18-án 10 órakor lesz a tárgyalás itt a hivatalban.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bíráló Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság is ülésezett. A Bíráló
Bizottság megállapította, hogy a Jánosik és Társai Kft., az ÉPKOMPLEX Kft., a Cserkúti Generál
Kft. és a BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban
hiánypótlás/felvilágosítás kérés elrendelése szükséges, mely hiányok azonban nem
befolyásolják ajánlattevők tárgyaláson való részvételének lehetőségét és a hiányok a
tárgyalások befejezéséig pótolhatóak.
A Közbeszerzési Bizottság a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal
egyetértve javasolja, hogy a Képviselő-testület mind a négy ajánlatkérőnek lehetőséget
biztosítson az eljárásban esedékes tárgyaláson történő részvételre.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a Közbeszerzési Bizottság javaslatát támogatja, most
kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2015. (08.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési
Bizottság javaslatával megegyezően, a „Vállalkozási szerződés keretében új
konyha-étterem épület kivitelezése Tahitótfaluban” elnevezésű, KÉ9116/2015 számú közbeszerzési eljárásban esedékes tárgyaláson történő
részvételre, az alábbi ajánlattevők részére biztosít lehetőséget:
1.
2.
3.
4.

Jánosik és Társai Kft.
ÉPKOMPLEX Kft.
Cserkúti Generál Kft.
BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft.

A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: bár igazgatási szünet volt az elmúlt két hétben, a határozatok
tekintetében minden ügy elintézettnek tekinthető.
Dr. Sajtos Sándor: több osztály is folytatta a munkát az igazgatási szünetben is.
Csörgő Mihály: mikor nyílik meg a kormányablak?
Dr. Sajtos Sándor: azt az információt kaptuk, hogy augusztus 26-án lesz az ünnepélyes
megnyitó.
A mai napon gát kooperáció tartottunk. A megbeszélésen Csörgő Mihály alpolgármester úr is
jelen volt. A védmű hivatalos átadására terveink szerint szeptember 17-én kerül majd sor.
Szeptember 26-án kerül megrendezésre az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”
elnevezésű rendezvény. Erdős Attila plébános ezen a napon terepfutó versenyt szervez,
azonban mivel ezen a napon lesz a Parlamenti Válogatott és Tóthfalu testvértelepülés
barátságos futball mérkőzése is, nem köteleztem el magam a versennyel kapcsolatban.
Az augusztus 20-i ünnepség programja összeállt.
Mint ismeretes az óvoda bővítésére 22.000.000 Ft., járdafelújításra 12.000.000 Ft pályázati
támogatást nyert a település. A járdafelújítás alapvetően a Hősök terét és a Kossuth utcát
érinti, így a Coop üzletház bővítésével, korszerűsítésével kapcsolatban kötött
településrendezési szerződés módosítására lesz szükség a későbbiekben, hiszen szeretnénk,
ha a Hősök tere egységes képet nyújtana a felújítást követően.
3. Tulajdoni ügyek
Sipos Mihály felajánlása
Dr. Sajtos Sándor: Sipos Mihály a tulajdonában lévő, Káposztás dűlő 074/85 hrsz-ú 0,2591 ha
nagyságú, 7,2 Ak értékű ingatlanát, ellenszolgáltatás nélkül felajánlja az Önkormányzat
számára. Sipos Mihály mindezt a gát megépítéséért ajánlja fel, mert az elmúlt években
(2002, 2006, 2010, 2013) többször öntötte el otthonát az árvíz. Javaslom, fogadjuk el a
felajánlást, és egy elismerő oklevél kíséretében nyilvánosan köszönjük meg az augusztus 20-i
községi ünnepségen. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2015. (08.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Sipos
Mihály (2021 Tahitótfalu, Ifjúság u. 4.) felajánlását a tulajdonában lévő
074/85 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2591 m2 nagyságú ingatlan
ellenszolgáltatás nélküli átadásának tárgyában.
A Képviselő-testület felhatalmazza
végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 09. 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

XL 2.0 Kft. kérelme
Dr. Sajtos Sándor: az XL 2.0 Kft. (Hősök tere Coop üzletház) kérelmet adott be az üzletház
csapadékvizének közterületi csapadékvíz elvezető rendszerbe történő vezetéséhez. Kérem, a
Képviselő-testület elvben támogassa a kérelmet.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), 1
ellenszavazattal (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2015. (08.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az XL 2.0 Kft. (1088
Budapest, Szentkirályi u. 17.) részére elvi tulajdonosi hozzájárulását adja a
Tahitótfalu, Hősök tere 16. szám alatti ingatlan csapadékvizének közterületi
csapadékvíz-elvezető rendszerbe vezetéséhez. A végleges tulajdonosi
hozzájárulás feltétele a kérelmezővel kötött településfejlesztési
megállapodás aktualizálása.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

2015. 09.01.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

6. Bizottságok tájékoztatója
Kulturális Bizottság
Kubanek István: beszámol a Maros megyei Bözödújfalu emlékére faragott kopjafák
állításáról.
Ezt követően a Képviselő-testület 18:50- 20:00 óráig szünetet tartott.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése
Dr. Sajtos Sándor: Balla Sándor építész, tervező a korábbi ajánlattételi felhívásnak
megfelelően határidőre elkészítette a Sportcsarnok fűtéskorszerűsítésének átalakításának
tervezetét, melyet két ütemben kívánunk megvalósítani. Nagyházu Miklós bizottsági elnök
javasolta, hogy ajánlattételi felhívást tegyünk közzé, bizonyos berendezések eszközök
beszerzésére, az egyéb csatlakozási szerelvények beszerzésére vonatkozóan pedig írjunk ki
egy kiviteli ajánlattételi felhívást. Ennek megfelelően kérjük a tervező által beadott
ajánlattételi felhívás pontosítását, kiemelve melyek azok az anyagok, amelyeket az
önkormányzat saját hatáskörben, be tud szerezni. A II. ütem tartalmazza majd a további
fejlesztést, amely alapvetően egy alternatív fűtési rendszer beépítését jelenti. A tavaly
beépített rendszer alkalmas lesz az összes rendszert integrálni, tehát a korábbi beruházással
egy olyan alapot képeztünk, mely az új rendszer befogadására alkalmas, és reményeink
szerint jelentős költségmegtakarítást eredményez. Ezt a költséget a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által fizetett támogatásból fedeznénk, illetve reményeink
szerint a gázmérőóra cseréjéből adódó megtakarításból.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2015. (08.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balla Sándor
épületgépész tervező (2095 Pilisszántó, Pintyő köz Hrsz: 2498/3) által
elkészített tervdokumentáció alapján, a Sportcsarnok fűtésének
korszerűsítése tárgyában a felújításhoz szükséges berendezések
tekintetében ajánlattételi felhívást tesz közzé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, az ajánlattételi felhívás előkészítésére.
Határidő: 2015. 09.30.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Ezt követően a Képviselő-testület 20:05–20:14 óráig szünetet tartott.
Sportcsarnok külső homlokzatának festése
Dr. Sajtos Sándor: Nagyházu Miklós, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke, elkészítette a sportcsarnok festésére az ajánlatételi felhívást. Tekintettel arra, hogy
több javítási munkát végeztettünk az épületen, az ajánlattételi felhívásban szereplő területek
nagyságát pontosítanunk kell, figyelembe véve a nyári időszakot.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2015. (08.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportcsarnok
homlokzati festése, illetve az ehhez kapcsolódó festés előkészítés
munkálatai tárgyában pontosított ajánlattételi felhívást tesz közzé.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 08.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját,
majd 20:21 órakor az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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