Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

17/2016
179/2016. (10.06.) - 188/2016. (10.06.)
-

JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 6-án megtartott nyílt, rendkívüli üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Döntés a „Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 6-án 17:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály
Gaál Sándorné
Kubanek István
Nagyházu Miklós

Távol maradt képviselők:

Karácsony Ádám
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak
elfogadását. Kérdezte a képviselőket, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2016. (10.06.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. Döntés a „Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előzményeket (közbeszerzési eljárás lefolytatása), valamint
az ajánlatok bírálatáról azok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet, illetve határozati javaslatot,
és javasolta annak elfogadását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2016 (10.06)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata a „Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban, a benyújtott ajánlat értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi döntést hozza:


a Pilisi Parkerdő Zrt. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában – figyelemmel
arra, hogy mint egyetlen ajánlat a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontnak megfelel – a Kbt. 69. §-a, valamint a Kbt. 114. § (2)
bekezdése alapján felhívja az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatainak benyújtására.

A Képvisel-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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2. Tulajdoni ügyek
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása (1604, 1610 hrsz)
Dr. Sajtos Sándor: Az Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kért a 1604 és 1610 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátásával kapcsolatban. Fenti ingatlanok villamos energia ellátása a 1543 hrsz-ú önkormányzati közúton szigetelt szabadvezeték alkalmazásával valósul meg, illetve földkábeles csatlakozók kiépítésére kerül sor. Javasolta a hozzájárulás kiadását az alábbi feltételekkel:
-

a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti minőségben,
a kivitelezés kizárólag a geodéziai kitűzést követően kezdhető el (a természetbeni és a jogi
ingatlanhatár jelenleg eltérhet egymástól).

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2016. (10.06.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. részére a Tahitótfalu, 1543 hrsz-ú út, 1604
és 1610 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátása, 0,4 KV-os szigetelt szabadvezeték és földkábeles csatlakozók létesítése – Sepland: CS-3519 munkacímű tervhez (Tervszám: T-16/186) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése esetén adja meg:
-

a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti minőségben,
a kivitelezés kizárólag a geodéziai kitűzést követően kezdhető el (a természetbeni és a jogi ingatlanhatár jelenleg eltérhet egymástól).

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. 10.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

5

Szentendrei Rendőrkapitányság levele
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a levél tartalmát, mely szerint a Szentendrei Rendőrkapitányság
a Tahitótfalui Rendőrőrs állományából Sebők Béla r. főtörzsőrmestert nevezte ki 2016. november 1-jei hatállyal a körzeti megbízott feladatainak ellátására. A kinevezéshez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem
volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2016. (10.06.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sebők Béla r. főtörzsőrmester -Tahitótfalui székhellyel- körzeti megbízotti kinevezését 2016. november 1-jei hatállyal támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: 2016. 11.01.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány kérelme

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelem tartalmát: Az Alapítvány 2016. november 11-én tartaná a Szülői Bál rendezvényt. A Bál lebonyolításához, a Népházat térítésmentesen szeretnék
igénybe venni, melyhez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a kérelem elfogadását
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2016. (10.06.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány kérésének megfelelően az Alapítvány részére 2016. november 11. 18.00 órától, 2016. november 12. hajnali 1 óráig,
a Szülői Bál rendezvény lebonyolítására a Népházat térítésmentesen biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: 2016. 11.01.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Ereszvény úti közvilágítás kiépítése
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette Balogh Zoltán egyéni vállalkozó által összeállított ajánlatot, és
javasolta annak elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem
volt, kérdezte a képviselőket, aki az ajánlat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2016. (10.06.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ereszvény út közvilágítás létesítése” tárgyú beruházás kivitelezési munkáival a megismert árajánlat alapján Balogh Zoltán egyéni vállalkozót (2013 Dunabogdány, Árpád
u. 6.) bízza meg.
A vállalási ár 4.142.111 Ft + ÁFA melyet a Képviselő-testület a költségvetés
K71 rovat (ingatlanok felújítása) terhére biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. 10. 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. levele
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től (MNV Zrt.) kapott levelet. A 1654 hrsz-ú, ingatlan 80/839 részben az MNV Zrt. tulajdonában van, amit felkínálnak az
Önkormányzat részére megvásárlásra. Elmondta, szükséges a Képviselő-testület nyilatkozata,
hogy a tulajdonjogokat tisztázzák, és javasolta, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzat
által elvégzett felújítások fejében kérjék, hogy a fenti ingatlanrészt térítésmentesen engedjék
át az önkormányzat számára.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2016. (10.06.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) közös tulajdonát képező
1654 hrsz-ú a 2021 Tahitótfalu, Hősök tere 6. szám alatt lévő, kivett lakóház
és udvar művelési ágú 839 m2 területű ingatlan vonatkozásában az alábbiak
szerint nyilatkozik:
 A Képviselő-testület igényt tart a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által értékesítésre kínált tulajdonhányadra (80/839).
 Felkéri az MNV Zrt.-t, hogy ezen tulajdoni hányadát ajánlja fel önkormányzati tulajdonba, az elmúlt években a közös tulajdonon elvégzett és
az Önkormányzat által finanszírozott, felújítási és karbantartási munkák
fejében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. 12. 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Helyi Építési Szabályzat módosítása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést: A Tahi oldali Duna-parton lévő zöldterületek a
TSZT és SZT tervlapjain tévesen Z-kk, azaz közkertként szerepelnek. A HÉSZ definíciója szerint
Zkp besorolásúak a nagyobb vonzáskörzettel rendelkező zöldterületek, - ilyenek a Duna-parton és a sportpálya melletti zöldterületek, Z-kk övezetbe soroltak a helyi vonzáskörzettel rendelkező zöldterületek (pl. a Laki cukrászda előtti tér) ebből következően a 1393/3 hrsz terület
egyértelműen a Zkp övezeti besorolásba tartozik. A tervlapokon a Zkk jelölés tévesen szerepel.
Ennek hibajavítására csak a településrendezési eszközök módosításával van lehetőség.
HÉSZ előírások:
„41. § (1) A Zkp jelű közpark pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, jellemzően növényzettel fedett, nagyobb vonzáskörzettel rendelkező zöldterület.”
„42. § (1) A Zkk jelű közkert övezetbe tartoznak a szabályozási terven így jelölt területek.
A közkert a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, jellemzően növényzettel fedett, kisebb
vonzáskörzettel rendelkező zöldterület.”
A módosítás szükségessége:
A Z-kk övezeti besorolás szerint a területen épület nem helyezhető el. A területen tervezett
evezőspálya és kiszolgáló létesítményei a Z-kp besorolás esetén 2%-os beépítéssel elhelyezhetők.
A telek adatai:
Területe: 15696 m2
Beépíthető: 2%=314 m2
Az eljárás menete:
A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása lehet:
a) teljes,
b) egyszerűsített vagy
c) tárgyalásos
Az eljárás típusának meghatározása a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények szerint történik, a településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően. Amennyiben az eljárás típusa nem határozható meg egyértelműen, a polgármester
egyeztetést kezdeményez a kérdés eldöntésének érdekében az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál, amely az egyeztetés alapján javaslatot tesz
az eljárás típusára.
A jogszabály elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása
érdekében lehetőséget biztosít tárgyalásos eljárás lefolytatására.
Szükséges lépések:
1. Képviselő-testületi határozat a módosítás kezdeményezéséről
2. Állami főépítésztől nyilatkozat kérése a tárgyalásos eljárás lefolytatásához
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3. Partnerségi egyeztetési dokumentáció összeállítása, egyeztetés lefolytatása (honlap,
újság, 30 napos kifüggesztés)
4. Állami főépítésznél a tárgyalásos eljárás kezdeményezése
5. Tárgyalás lefolytatása (a tárgyalás időpontja a kérelemtől számított 13 napon belül esedékes)
6. Képviselő testületi jóváhagyás
„30. A tárgyalásos eljárás
42. § (1) Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel
egyidejűleg kell elkészíteni.
(2) A partnerségi egyeztetés lezárását követően a polgármester végső szakmai véleményezési
szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot,
valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetés
eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet.
(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást.
(4) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető
tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési eszköz megküldésével meghívja:
a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet,
b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési
önkormányzatot,
d) a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereket.
(5) Amennyiben a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető tárgyalás összehívásával egyidejűleg - az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti
előzetes adatszolgáltatást kér az érintett államigazgatási szervtől.
(6) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül
megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a módosítás elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2016. (10.06.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu község Képviselő-testülete támogatja a Szentendrei-Duna menti
tévesen Z-kk jelölésű területek Z-kp övezetre javítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a településrendezési
eszközök módosításához szükséges tárgyalásos eljárás kezdeményezésére,
és a jogszabály szerinti szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész
Egészségház létesítésének építési engedélyezése
Dr. Sajtos Sándor: ismertette az egészségház létesítésének építési engedélyezési tervére vonatkozó ajánlatot, és javasolta annak elfogadását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az ajánlat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2016 (10.06)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata a 2022 Tahitótfalu Visegrádi u. 12. (hrsz: 769/2) alatti, az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon új építésű Egészségház (orvosi rendelő, gyógyszertár) létesítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítésével a megismert ajánlat alapján
szerződést köt az alábbiak szerint:
 Almási Krisztián okleveles építészmérnök (1119 Budapest, Tétényi út 29.)
Vállalási ár:
1.650.000 Ft + ÁFA
 Fríz Építőipari Szolgáltató Bt. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 104.)
Vállalási ár:
350.000 Ft + ÁFA
 Hertelendy Zsolt, energetikai tervező (2500 Esztergom, Magyary L. út 10.)
Vállalási ár:
250.000 Ft (alanyi adómentes)
 György Zoltán okleveles villamosmérnök (2500 Esztergom, Magyari L. út 5.)
Vállalási ár:
150.000 Ft + ÁFA
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 Koordinátor – Vill Kft. (6000 Kecskemét, Reviczky Gy. u. 14. II.6.)
Vállalási ár:
50.000 Ft + ÁFA
 Tóth Péter építész tűzvédelmi szakértő (2500 Esztergom, Báthori S. B. u. 41/a
Vállalási ár:
100.000 Ft + ÁFA
A Képviselő-testület a tervezés költségeit a költségvetés K62-002 rovat (épület-ingatlanok beszerzése, létesítése) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására és a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. október 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Ajánlat Csónakház létesítésének építési engedélyezése

Dr. Sajtos Sándor: ismertette a csónakház létesítésének építési engedélyezési tervére vonatkozó ajánlatot, és javasolta annak elfogadását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az ajánlat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2016 (10.06)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata a 2022 Tahitótfalu Kemping u. (hrsz: 1393/3) alatti, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon új építésű Csónakház (csónaktároló, sportszállás és
kávézó) létesítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítésével a megismert ajánlat alapján
szerződést köt az alábbiak szerint:
 Almási Krisztián okleveles építészmérnök (1119 Budapest, Tétényi út 29.)
Vállalási ár:
525.000 Ft + ÁFA
 Fríz Építőipari Szolgáltató Bt. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 104.)
Vállalási ár:
160.000 Ft + ÁFA
 Hertelendy Zsolt, energetikai tervező (2500 Esztergom, Magyary L. út 10.)
Vállalási ár:
170.000 Ft (alanyi adómentes)
 György Zoltán okleveles villamosmérnök (2500 Esztergom, Magyari L. út 5.)
Vállalási ár:
50.000 Ft + ÁFA
 Koordinátor – Vill Kft. (6000 Kecskemét, Reviczky Gy. u. 14. II.6.)
Vállalási ár:
30.000 Ft + ÁFA
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 Tóth Péter építész tűzvédelmi szakértő (2500 Esztergom, Báthori S. B. u. 41/a
Vállalási ár:
50.000 Ft + ÁFA
A Képviselő-testület a tervezés költségeit a költségvetés K62-002 rovat (épület-ingatlanok beszerzése, létesítése) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására és a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. október 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és
az ülést 17:40 órakor bezárta.
K. m. f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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