Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 24/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november
29-én (hétfő) 1800 órakor tartott közmeghallgatásáról.
Helye: Népház, Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.2.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 9 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre, felkéri Szabó
Judit, és Dr. Pálvölgyi Tamás képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.
A Képviselő-testület a napirendet, és a jegyzőkönyv hitelesítőket egyhangúan
elfogadta.

NAPIREND:
1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése ¾ éves
teljesítéséről beszámoló
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2011. évi
koncepciójának elfogadása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottsági elnök
3./ Helyi rendeletek módosítása (adó, díj)
Előadó: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottsági elnök
Tóth János jegyző
4./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5./ Nefelejcs utca fennmaradása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

költségvetési

-26./ Bursa Hungarica pályázat
Előadó: Tóth János jegyző
7./ Egyebek
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt, tájékoztassa a megjelenteket a
választások óta eltelt időszakról.
Tóth János: tájékoztatást ad a választás, illetve a Képviselő-testület alakuló ülése
óta eltelt időszak munkájáról.
1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése ¾ éves
teljesítéséről beszámoló
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét a Gazdasági Bizottság elnökét a
tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: köszönti a megjelenteket, és ismerteti Tahitótfalu Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetése ¾ éves teljesítését. Megállapítja, hogy az
Önkormányzat gazdasági helyzete stabil, működőképes, ezért a Gazdasági Bizottság
elfogadásra javasolja.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a tényleges bevételt jelentik a teljesítés értékei?
Gaál Sándorné: igen.
Dr. Sajtos Sándor: a megjelentek közül, van-e kérdés, hozzászólás?
Szabó Mária: ezt a napirendet a Gazdasági Bizottság mikor tárgyalta, illetve az
előterjesztést a Képviselők mikor kapták kézhez? Tóth János jegyzőt kéri,
tájékoztassa Tahitótfalu lakosságát, ez most közmeghallgatás vagy nyilvános
testületi ülés (15 nappal ezelőtt nem gondoskodtak a kihirdetésről)? A meghirdetett
napirendi pontok is változtak, cserélődtek az eredetihez képest. A hirdetőtáblákra
sem kerültek ki a meghívók. A lakosság bármilyen kérdésben tehet fel kérdést, vagy
csak a napirenddel kapcsolatban lehet észrevétel.
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt a tájékoztatásra.
Tóth János: valóban nem a fórum előtt 15 nappal lett meghirdetve a
közmeghallgatás. Azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat 2010. évi
munkatervében rendelkezett a közmeghallgatás időpontjáról, továbbá 2010.10.28-i
ülésén határozatot is hozott erre vonatkozóan. Módosult a közmeghallgatás
napirendje is, amire a pontos tájékoztatás miatt volt szükség. Azért tervezett a
Képviselő-testület meghívójában „Egyebek” napirendet, hogy lehetőséget adjon a
megjelenteknek a hozzászólásra, bármilyen témában.
Szabó Mária: két kérdésére nem kapott választ.
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de már szóba került a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is.
A Képviselő-testület a november 18-i ülésén tűzte napirendre a költségvetés
teljesítésének tárgyalását. Ezt követően elfogadásra javasolja Tahitótfalu Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetése ¾ éves teljesítéséről készített beszámolóját.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
223/2010. (11.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése ¾ éves teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a költségvetés további
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2010. 12.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2./ Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
koncepciójának elfogadása

2011.

évi

költségvetési

Dr. Sajtos Sándor: a koncepció a jövőre vonatkozó elképzeléseket tartalmazza,
melyet nagyban befolyásolhatnak a kormányzati döntések, a Fővárossal és a
Vízművekkel kötendő szerződés, vagy például a Nefelejcs utca fennmaradása is.
Felkéri Gaál Sándornét a tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: a tervezet, a 2010. évi ¾ éves beszámoló, a várható év végi
teljesítés, a 2011. évi várható állami támogatások és a becsült infláció adatai alapján
került összeállításra. Ismerteti Tahitótfalu Község Önkormányzata 2011. évi
költségvetési koncepcióját (mellékelve), melyet a Gazdasági Bizottság határozata
alapján elfogadásra javasol.
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad a költségvetést érintő beruházások helyzetéről.
„Tahitótfalu földes utcáinak fejlesztése” pályázat elszámolása folyamatban van, ezt
követően kezdődik meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Pro Régió ellenőrzési
procedúrája.
Az árvízvédelmi fejlesztésekre benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén a község
bevétele több mint félmilliárd forinttal fog emelkedni –amit gátépítésre kell fordítani-,
hiszen a pályázat támogatása 100 %-os. Beszámol arról, hogy az
ingatlantulajdonosok
rendkívül
együttműködőek,
ennek
megfelelően
az
előszerződések 85%-a aláírásra került. Bízik abban, hogy mindenkivel sikerül
hasonló módon megegyezni, és a pályázati anyag időben beadható lesz.
A kistérségi csatornapályázat beadásának feltétele a Vízi közmű társulás
megalakulása melyre az elmúlt héten sor került. A beruházás mintegy 7-8 M Ft-tal
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ad a pályázat önrészének finanszírozására.
A településen működő iskola, óvoda, és konyha támogatásán nem kívánnak
változtatni.
Dr. Pálvölgyi Tamás: mekkora a hitel kamatainak törlesztő részlete?
Gaál Sándorné: pontos számot nem tud mondani. Hosszú távú hitelről van szó,
amelynek fix tőke része van, és változó kamat része. Futamideje 15 év.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Fővárosi Vízművekkel folytatott tárgyalások eredményeként,
a település, Tótfalu illetve Tahi településrészen is felhasználhatja a támogatást.
Reméli, hogy a szerződés még az idei évben aláírásra kerül.
Csörgő Mihály: a Fővárosi Vízművekkel kötendő szerződésben eredetileg csak
Tótfalu településrész támogatása szerepelt, ezzel szemben sikerült az egész
településre kiterjeszteni a támogatást.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az elkészült vízbázis védelmi feladatok tervezetét.
Szabó Mária: kérdéseket tesz fel a működési célú pénzeszköz átadás, a támogatás
értékű működési kiadás, valamint a működési célú pénzeszköz átadással
kapcsolatban. Az Önkormányzat a Katolikus Egyháznak ingatlan felújításra átutalt
5.913 E Ft-ot. Miért nem tervezett kiadást a Képviselő-testület 2011. évre a funkció
kiváltására?
Dr. Sajtos Sándor: az egyházi ingatlanért 43 M Ft-ot utalt át a település számlájára
a Magyar Államkincstár. Ezt a pénzt funkciókiváltásra kapta az Önkormányzat
(könyvtár, napközi, ebédlő). Mivel nem rendelkezett a Képviselő-testület pontos
tervvel erre vonatkozóan, megegyezett az egyházzal, hogy négyévi bérleti díjat
kifizet, amiből a tető felújítása elvégezhető.
Rajos Istvánné (pénzügyi előadó): A katolikus egyházzal kapcsolatos kérdésére a
polgármester úr már válaszolt.
A funkció kiváltására kapott összegből 43.000.000 Ft a 2011.évi költségvetésben
céltartalékként szerepel.
A működési célú végleges pénzeszköz átadás a szociális kiadásokat (különböző
segélyek, RÁT, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatás) tartalmazza. Az eredeti
kiadási előirányzatot (26 676 E Ft) a központi költségvetés által biztosított keret
alapján kell tervezni. Év közben különböző feladatokra kap a település az állami
költségvetésből keretet, ezzel az előirányzatot módosítani kell. (Módosítási
előirányzat 2010. szeptember 30-án 34.362 E Ft). Ebből a keretösszegből 2010.
szeptember 30-ig 22.936 E Ft került kifizetésre szociális kiadásokra.
A támogatás értékű működési kiadást (19 000 E Ft) a Képviselő-testület határozta
meg a költségvetés készítésekor civil szervezetek és a Kistérség támogatására.
2010.szeptember 30-ig ebből a keretből 14 162 eFt került felhasználásra.
Nagyházu Miklós: keresi az Önkormányzat azokat a lehetőségeket, amelyek során
a konyha, ebédlő, napközi funkciók kiváltása megtörténhet.
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kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
224/2010. (11.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja,
melynek alapján felkéri a Polgármestert a költségvetés
előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2010. 02.15
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3./ Helyi rendeletek módosítása (adó, díj)
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét a Gazdasági Bizottság elnökét a
tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: négy éve nem volt adóemelés a településen, még inflációkövetően
sem. A befolyt adó reálértéke csökkent. Ismerteti a rendeletmódosítás tartalmát:
a. lakás és a hozzá tartozó garázs esetén az adó mértéke: 100 m2 –ig,140
Ft/m2/év, 100 m2 feletti rész nem változik,
b. üdülő és hétvégi ház, garázs, gazdasági épület, egyéb a volt zártkertben lévő
pihenési célú építmény esetén 735 Ft/m2,
c. nem lakás céljára szolgáló építmény esetén az adó mértéke (műhely, üzlet,
kereskedelmi szálláshely, pince, raktár, iroda, műterem) 525 Ft/m2/év
d. iparűzési adó tekintetében az adó mértéke nem változik
e. idegenforgalmi adó 400Ft/fő/éj
f. egyéb díjtételek esetében átlagosan 5% emelés kivétel:
 a hirdető és reklámtáblák bérleti díja (30%-os emelés),
 az 1m2 alatti táblák bérleti díja (díjmentesség megszüntetése),
 Sportcsarnok bérleti díja (6%-os emelés),
 Községi Tájékoztató hirdetési díja (változatlan marad),
 a honlapon történő reklám díja 1800 Ft/hó.
A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről szóló 30/2005 (XI.22) önkormányzati
rendelet módosítását az elhangzottak szerint, a Gazdasági Bizottság határozatának
megfelelően elfogadásra javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: minden intézményi kiadást és bevételt figyelembe véve lett
előkészítve a rendeletmódosítás.
Dr. Pálvölgyi Tamás: mekkora a kintlévőség?
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szerepelnek (kb. 60%-os teljesítés várható).
Dr. Pálvölgyi Tamás: az adóemeléstől várhat az Önkormányzat fizetési fegyelmet?
Gaál Sándorné: nem.
Tóth János: a 2010. évi hátralék nagyságrendileg azonos a korábbi években
felhalmozott hátralékkal (pótlékokkal együtt). Éves szinten nem éri el a 10%-ot a
kintlévőség, ami a folyamatos behajtással csökken.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Gazdasági Bizottság helyi adókra vonatkozó javaslatát
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné,) szavazattal 2
tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit) megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2010. (XII. 01.) RENDELETE
A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ
30/2005. (XI. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dr. Sajtos Sándor: aki a Gazdasági Bizottság helyi díjakra vonatkozó határozatát
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné), 1 nem (Szabó Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2010. (XI.14.) RENDELETE
A HELYI DÍJAKRÓL

4./ Tulajdoni ügyek
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a Tahi parkolóban (1394/3 hrsz) lévő üzletek
közterület-használati jogosultságát 2011. december 31-ig meghosszabbítani.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését..
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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi
parkolóban lévő üzletek közterület-használati jogosultságát 2011.
december 31-ig meghosszabbítja, mely időpontig az Önkormányzat
alternatív megoldási lehetőséget ajánl fel az üzlettulajdonosoknak.
A Képviselő-testület
megküldésére.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

2010. 12.20.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Jobbik Magyarországért Mozgalom levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (kettős kereszt felállításának kérelme,
melyet a Képviselő-testület nem támogatott), és a szervezet újabb levelét, melyben a
döntés felülvizsgálatát kéri. Javasolja, a Képviselő-testület erősítse meg határozatát.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit), 1 nem (Nagyházú
Miklós) szavazattal, és 1 tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás) mellett meghozta
döntését.
226/2010. (11.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kettős
kereszt állításával kapcsolatos döntését nem módosítja (213/2010.
(11.18.) Képviselő-testületi határozat).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

5./ Nefelejcs utca fennmaradása
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Nefelejcs utca
fennmaradásával kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a hivatalban. Véleménye
szerint az utca vízelvezetése a gyakorlatban jól működik. Valóban nem a terveknek
megfelelően épült, ennek oka az, hogy a két évvel ezelőtt épített szikkasztóárkok
nem megfelelően működtek. A másodfokú hatóság határozata arra kötelezi
Tahitótfalu Község Önkormányzatát, hogy 2011 áprilisáig építse át az utca
vízelvezetését és paramétereit. Tiszteletben tartva a bejelentők szándékát, és jogait,
reméli az ügy megnyugtatóan fog lezárulni, megfelelve a jogszabályoknak, a
hatóságoknak, a lakosoknak, valamint az Önkormányzatnak is. Még mindig nem
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(amit az elsőfokú megadott), annak ellenére, hogy minden kérésnek eleget tett az
Önkormányzat. A Nefelejcs utcában lakók aláírásgyűjtésbe kezdtek annak
érdekében, hogy az utca jelenlegi formájában fennmaradjon.
Kubanek István: mennyibe került ez eddig a községnek?
Dr. Sajtos Sándor: több mint 1 M Ft.
Dr. Pálvölgyi Tamás: mennyibe került az út?
Dr. Sajtos Sándor: a felszíni csapadékvíz elvezetés (Ibolya, Tormaréti, Visegrádi,
Orgona, Nefelejcs utcákban, részben a Móricz Zsigmond utca) 12,5 M Ft, az útépítés
nagyságrendileg 10,5 M Ft költséget jelentett.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a másodfok által kért átalakításról készült költségbecslés?
Dr. Sajtos Sándor: az utcát meg kell szélesíteni, a megépült kapubejárókat
felbontani, közművekkel újra egyeztetni, új alapot készíteni stb.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ki adott az útra építési engedélyt?
Dr. Sajtos Sándor: az a hatóság, aki később visszavonta. Az építési engedélyt öt
évvel ezelőtt kapta meg az Önkormányzat a Nefelejcs, az Orgona, a Móricz
Zsigmond, a Viola, Visegrádi, Rózsa, Kós, Kertész utcákra. Ezek a tervek lettek
beadva egy 2008-ban kiírt útépítési pályázaton (nem volt sikeres).
Dr. Pálvölgyi Tamás: az engedélynek megfelelően épült meg az út?
Dr. Sajtos Sándor: az út igen, a vízelvezetés nem.
Csörgő Mihály: az engedélyes terv, a csapadékot két szűk utcán vezette volna el
(60 cm burkolt árok), ami ezáltal még jobban elkeskenyedett volna. Ezért javasolták a
szakemberek a jelenlegi megoldást.
A bejelentő gondja az, hogy a kertjében lévő szikkasztó kutak, állítása szerint
megtelnek az utcáról beszivárgó vízzel. Az Önkormányzat több lehetőséget is
ajánlott, de az ingatlantulajdonos elzárkózott, nem volt együttműködő.
Dr. Sajtos Sándor: ez az ügy a következő évi költségvetésre hatással lesz.
Gaál Sándorné: az igazi vesztesei ennek az ügynek valójában a Nefelejcs utca
lakói, és az önkormányzati költségvetés. Nem érti a bejelentők Szabó Mária és Botta
Gábor szándékát! Emberileg mélységesen elítéli. Egy településnek ilyen mérhetetlen
kárt tud okozni, két lakos. A közösség összetartozásában is károkat okoz.
Szabó László: nem régen költözött ide, de úgy látja, az út működik, nincs vele baj.
Mit jelent a másodfok döntése?
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben a hatóság fenntartja a döntését, akkor az utcát át
kell alakítani.
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Dr. Sajtos Sándor: az ingatlantulajdonos telkén.
Juhász György: azért kérdezi, mert az érintett ingatlantulajdonosok már az útépítés
előtt is panaszkodtak arra, hogy beázik a pincéjük.
Egy lakos a Nefelejcs utcából: kinek a költsége lesz, ha az utat át kell alakítani?
Dr. Sajtos Sándor: az Önkormányzaté.
Szabó Mária: az útépítés költsége a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint
23.670.466 Ft. Építési engedélyt 2005-ben kapott a Nefelejcs utca, aminek 2008-ban
kérték a meghosszabbítását. Tudatosan, szándékosan tértek el a tervtől, a
Képviselő-testület, polgármester, jegyző, kivitelező, és a műszaki ellenőr is. A
kivitelezés megkezdésekor nem hallgatták meg, pedig volt javaslatuk a megoldásra.
Nem érti a műszaki ellenőr milyen műszaki tartalomhoz képest végezte a munkáját,
amiért díjazásban részesült? Mikor a kivitelezésről érdeklődött nem kapott pontos
felvilágosítást. Megpróbálták rendezni az illetékesekkel a problémát, de ez nem
sikerült. Mások gondjait pedig az Önkormányzat folyamatosan megoldotta, kezelte.
Ezért kénytelenek voltak a hatóságokhoz fordulni, és szakértőket is bevonni. A
megvalósulási tervek sem felelnek meg a valóságnak.
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Szabó Máriát röviden foglalja össze mondandóját.
Szabó Mária: nem ők a hibásak, sem magyarázkodásra, védekezésre okuk nincs.
Amennyiben úgy gondolják, hogy az eljárás miatt ők a felelősek, tegyenek
feljelentést.
Dr. Sajtos Sándor: van más kérdés, hozzászólás?
Kapornai Zoltánné: volt már példa út felbontására? Neki is okozott problémát az
útépítés, de egyezségre jutott az Önkormányzattal! Nem engedi, az utca felbontását.
Konkoly Kornél: vállalni kell a felelősséget! Végig kell hallgatni az embereket!
Dr. Sajtos Sándor: vállalják a felelősséget.
Kissné: az útépítést ők kezdték hosszú évekkel ezelőtt (sódert hordattak, hogy
járható legyen). Amennyiben felbontják az utat, kiszélesítik, és a szikkasztókat
áthelyezik, akkor a kerítésüket is el kell bontani.
Nagyházu Miklós: Szabó Mária jó úton, jó utcán jár. Jó az aszfalt, jó a vízelvezetés,
és jó emberek laknak benne. A Képviselő-testület kiáll az utca fennmaradása mellett.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ebben a kérdésben a Képviselő-testület nem tud dönteni, mert
ez egy közigazgatási eljárásra tartozó kérdés. Állást nem kíván foglalni az ügyben,
mert nem állt módjában tanulmányozni az ügyiratot.
Azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi fórum közmeghallgatás vagy sem, megjegyzi,
hogy minden kákán lehet csomót keresni. Nagyon nagy számban jelentek meg
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hozzászólásokat meghallgatták, ezért nem látja értelmét új közmeghallgatás
meghirdetésének.
Szabó Mária: kijelenti, neki nem segített az Önkormányzat. Az ő pincéje olyan
száraz, hogy azon egyetlen folt sincs, soha be nem ázott.
Dr. Sajtos Sándor: volt lehetőség a párbeszédre. Megjegyzi, hogy a bejelentő első
fellebbezése, és a legutolsó köszönőviszonyban sincs egymással. Ezt követően a
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 2045 órakor bezárta.
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