Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselő-testület
8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Önkormányzati Képviselő-testület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselő-testület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32.
Szám: 46-3/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat
Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének,
Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. április 19-én /szerdán/ 19.00 órai kezdettel megtartott
együttes üléséről
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Monostorapáti község Önkormányzata részéről:
Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Varga János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Széll Pál

képviselő

Taliándörögd község Önkormányzata részéről:
Mohos József
Hoffner Tibor
Prácser Miklós
Stumpf Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Szőrös Ádám

képviselő

Kapolcs község Önkormányzata részéről:
Göntér Gyula

polgármester
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Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
Kocsis Csaba

képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Mohos Attila

képviselő

Vigántpetend község Önkormányzata részéről:
Győriványi Dániel
Kardos Tibor
Ács Szilvia
Kovács Miklós

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Giricz Zoltán

képviselő

Hegyesd község Önkormányzata részéről:
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné

polgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Kovács Krisztián
Mondli István Béla

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak
Takács Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelent képviselő-testületi
tagokat. A jelenléti ívek alapján megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek,
hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 6 tagja, Taliándörögd község
Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja, Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 4 tagja, Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja,
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja jelen van. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az öt település együttes ülésének összehívását Hegyesd és térsége
szennyvízelvezető rendszerrel kapcsolatos ügyek indokolták. Majd ismertette a napirendi
pontokat, hozzátette az előterjesztéseket a képviselők kézhez kapták és amennyiben
egyetértenek az abban foglaltakkal javasolta a napirendi pontok elfogadását. Felkérte a
képviselő-testületek tagjait kézfeltartással jelezzék ha egyetértenek a napirendi pontokkal.
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Monostorapáti,
Taliándörögd,
Kapolcs,
Vigántpetend
és
Hegyesd
községek
Önkormányzatának Képviselő-testületei egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta az
alábbi:
Napirendet:

1./

Megállapodás a Hegyesd szennyvízelvezető- és
tisztítómű- rendszer ellátásának biztosítása érdekében
Előadó: Takács Péter polgármester

2./

Megállapodás a hegyesdi szennyvíztisztító telep
működését
segítő
aggregátor
tulajdonjogáról,
üzemeltetéséről
Előadó: Takács Péter polgármester

1. napirend: Megállapodás a Hegyesd szennyvízelvezető- és tisztítómű- rendszer
ellátásának biztosítása érdekében
Takács Péter polgármester elmondta elsőként a Hegyesd szennyvízelvezető- és tisztítóműrendszer ellátásának biztosítása érdekében megállapodással kapcsolatos előterjesztéshez kérte
a képviselők javaslatait. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztésben foglaltakkal. Elsőként Monostorapáti
község képviselő-testületét kérte fel a szavazásra.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, meghozta az alábbi határozatot:
31/2017. (IV.19.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,
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igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 21-02422-1-005-00-00 azonosítóval rendelkező Hegyesd
szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren lévő
ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/2005-1
(2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az
5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a
"Megállapodás a Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító
víziközmű-rendszeren
ellátásának
biztonsága
érdekében" című megállapodást.
Monostorapáti település Önkormányzatának képviselő
testülete egyetért azzal, hogy a Hegyesd szennyvízelvezető
és – tisztító víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek
képviseletét, Monostorapáti Önkormányzat lássa el. Az
ellátásért felelősök a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszeren
fennálló
tulajdoni
érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzítik :
Monostorapáti település nettó könyv szerinti érték:
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660.043.822-Ft 44,70 %
Taliándörögd település nettó könyv szerinti értéke:
369.152.026-Ft 25,00 %
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke: 220.014.607Ft 14,90 %
Vigántpetend település nettó könyv szerinti értéke:
124.035.081-ft. 8,40 %
Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke: 103.362.567ft. 7,00 %
Monostorapáti település Önkormányzatának képviselő
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt
"Megállapodás a Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító
víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"
című megállapodást az ellátásért felelősök közös
képviselőjeként aláírja.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
2017. április 25.

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
elfogadta az alábbi határozatot:
31/2017. (IV.19.) Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 21-02422-1-005-00-00 azonosítóval rendelkező
Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközműrendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivataltól
kapott
VKEFFO_2017/2005-1 (2017) ügyiratszámú levél és a
Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően
létrehozták
a
"Megállapodás
a
Hegyesd
szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.
Taliándörögd település Önkormányzatának képviselő
testülete javasolja, hogy a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszer
ellátásért
felelőseinek
képviseletét, Monostorapáti Önkormányzat lássa el. Az
ellátásért felelősök a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszeren
fennálló
tulajdoni
érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzítik :
Monostorapáti település nettó könyv szerinti érték:
660.043.822-Ft 44,70 %
Taliándörögd település nettó könyv szerinti értéke:
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369.152.026-Ft 25,00 %
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke: 220.014.607Ft 14,90 %
Vigántpetend település nettó könyv szerinti értéke:
124.035.081-ft. 8,40 %
Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke: 103.362.567ft. 7,00 %
Taliándörögd település Önkormányzatának képviselő
testülete a fentiek alapján felhatalmazza Taliándörögd
Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt
"Megállapodás a Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító
víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"
című megállapodásban Monostorapáti önkormányzatot
nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének
és a Megállapodást írja alá.
Felelős:
Határidő:

Mohos József polgármester
2017. április 25

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztésben foglaltakkal.
Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
meghozta az alábbi határozatot:
40/2017. (IV.19.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 21-02422-1-005-00-00 azonosítóval rendelkező
Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközműrendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivataltól kapott
VKEFFO_2017/2005-1 (2017) ügyiratszámú levél és a
Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően
létrehozták a "Megállapodás a Hegyesd
szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.
Kapolcs település Önkormányzatának
képviselő
testülete javasolja, hogy a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszer
ellátásért
felelőseinek
képviseletét, Monostorapáti Önkormányzat lássa el. Az
ellátásért felelősök a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszeren
fennálló
tulajdoni
érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzítik:
Monostorapáti település nettó könyv szerinti érték:
660.043.822-Ft 44,70 %
Taliándörögd település nettó könyv szerinti értéke:
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369.152.026-Ft 25,00 %
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke: 220.014.607Ft 14,90 %
Vigántpetend település nettó könyv szerinti értéke:
124.035.081-ft. 8,40 %
Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke: 103.362.567ft. 7,00 %
Kapolcs település Önkormányzatának képviselő testülete a
fentiek alapján felhatalmazza a Kapolcs Önkormányzat
Polgármesterét, hogy a mellékelt "Megállapodás a Hegyesd
szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban
Monostorapáti önkormányzatot nevezze meg az
ellátásért felelősök közös képviselőjének és a
Megállapodást írja alá.
Felelős:
Határidő:

Göntér Gyula polgármester
2017. április 25.

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek az első napirendi pont előterjesztésével.
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
elfogadta az alábbi határozatot:
26/2017. (IV.19.) Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 21-02422-1-005-00-00 azonosítóval rendelkező
Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközműrendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivataltól
kapott
VKEFFO_2017/2005-1 (2017) ügyiratszámú levél és a
Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően
létrehozták
a
"Megállapodás
a
Hegyesd
szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.
Vigántpetend település Önkormányzatának képviselő
testülete javasolja, hogy a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszer
ellátásért
felelőseinek
képviseletét, Monostorapáti Önkormányzat lássa el. Az
ellátásért felelősök a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszeren
fennálló
tulajdoni
érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzítik:
Monostorapáti település nettó könyv szerinti érték:
660.043.822-Ft 44,70 %
Taliándörögd település nettó könyv szerinti értéke:
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369.152.026-Ft 25,00 %
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke: 220.014.607Ft 14,90 %
Vigántpetend település nettó könyv szerinti értéke:
124.035.081-ft. 8,40 %
Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke: 103.362.567ft. 7,00 %
Vigántpetend település Önkormányzatának képviselő
testülete a fentiek alapján felhatalmazza Vigántpetend
Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt
"Megállapodás a Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító
víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"
című megállapodásban Monostorapáti önkormányzatot
nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének
és a Megállapodást írja alá.
Felelős:
Határidő:

Győriványi Dániel polgármester
2017. április 25

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek az első napirendi pont előterjesztésével.
Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
meghozta az alábbi határozatot:
18/2017. (IV.19.) Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 21-02422-1-005-00-00 azonosítóval rendelkező
Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközműrendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivataltól
kapott
VKEFFO_2017/2005-1 (2017) ügyiratszámú levél és a
Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően
létrehozták
a
"Megállapodás
a
Hegyesd
szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.
Hegyesd település Önkormányzatának képviselő
testülete javasolja, hogy a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszer
ellátásért
felelőseinek
képviseletét, Monostorapáti Önkormányzat lássa el. Az
ellátásért felelősök a Hegyesd szennyvízelvezető és –
tisztító
víziközmű-rendszeren
fennálló
tulajdoni
érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzítik :
Monostorapáti település nettó könyv szerinti érték:
660.043.822-Ft 44,70 %
Taliándörögd település nettó könyv szerinti értéke:
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369.152.026-Ft 25,00 %
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke: 220.014.607Ft 14,90 %
Vigántpetend település nettó könyv szerinti értéke:
124.035.081-ft. 8,40 %
Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke: 103.362.567ft. 7,00 %
Hegyesd település Önkormányzatának képviselő testülete a
fentiek alapján felhatalmazza Hegyesd Önkormányzat
Polgármesterét, hogy a mellékelt "Megállapodás a Hegyesd
szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban
Monostorapáti önkormányzatot nevezze meg az
ellátásért felelősök közös képviselőjének és a
Megállapodást írja alá.
Felelős:
Határidő:

Stark Sándor polgármester
2017. április 25

2. napirend: Megállapodás a hegyesdi szennyvíztisztító telep működését segítő
aggregátor tulajdonjogáról, üzemeltetéséről
Takács Péter polgármester a második napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy telep
működését segítő aggregátor tulajdonjogáról üzemeltetésről szóló határozat tervezetét a
képviselők megkapták. Vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék amennyiben egyetértenek a határozat tervezettel, amely azt
tartalmazza, hogy az okmány irodai papírokban tulajdonosként a Monostorapáti község
Önkormányzata kerüljön feltüntetésre, de társként a többi helyi önkormányzat is szerepeljen.
Felkérte Monostorapáti község képviselő-testületét szíveskedjenek kézfeltartással jelezni
egyetértési szándékukat.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, meghozta az alábbi határozatot:
32/2017. (IV.19.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Kohéziós Alap Projekt
keretében létrejött hegyesdi szennyvíztisztító telep,
valamint a rendszerhez tartozó szennyvíz átemelők
folyamatos villamos energia ellátása érdekében megvásárolt
egy 2RF-1800 típusú, XXS-975 forgalmi rendszámú,
TSC02004689826831 alvázszámú vontató aggregátor
tulajdonosaként Monostorapáti község Önkormányzata
szerepeljen, társként megjelölve a helyi önkormányzatot.
Aggregátor üzemben tartója: Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást aláírja.
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Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
azonnal

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
meghozta az alábbi határozatot:
32/2017. (IV.19.) Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Kohéziós Alap Projekt
keretében létrejött hegyesdi szennyvíztisztító telep,
valamint a rendszerhez tartozó szennyvíz átemelők
folyamatos villamos energia ellátása érdekében megvásárolt
egy 2RF-1800 típusú, XXS-975 forgalmi rendszámú,
TSC02004689826831 alvázszámú vontató aggregátor
tulajdonosaként Monostorapáti község Önkormányzata
szerepeljen, társként megjelölve a helyi önkormányzatot.
Aggregátor üzemben tartója: Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:

Mohos József polgármester
azonnal

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a határozat tervezettel.
Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
meghozta az alábbi határozatot:
41/2017. (IV.19.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Kohéziós Alap Projekt
keretében létrejött hegyesdi szennyvíztisztító telep,
valamint a rendszerhez tartozó szennyvíz átemelők
folyamatos villamos energia ellátása érdekében megvásárolt
egy 2RF-1800 típusú, XXS-975 forgalmi rendszámú,
TSC02004689826831 alvázszámú vontató aggregátor
tulajdonosaként Monostorapáti község Önkormányzata
szerepeljen, társként megjelölve a helyi önkormányzatot.
Aggregátor üzemben tartója: Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást aláírja.
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Felelős:
Határidő:

Göntér Gyula polgármester
azonnal

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a második napirendi pont előterjesztésében
szereplő határozati javaslattal.
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
27/2017. (IV.19.) Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Kohéziós Alap Projekt
keretében létrejött hegyesdi szennyvíztisztító telep,
valamint a rendszerhez tartozó szennyvíz átemelők
folyamatos villamos energia ellátása érdekében megvásárolt
egy 2RF-1800 típusú, XXS-975 forgalmi rendszámú,
TSC02004689826831 alvázszámú vontató aggregátor
tulajdonosaként Monostorapáti község Önkormányzata
szerepeljen, társként megjelölve a helyi önkormányzatot.
Aggregátor üzemben tartója: Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:

Győriványi Dániel polgármester
azonnal

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek az első napirendi pont előterjesztésében
szereplő határozattervezettel.
Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
19/2017. (IV.19.) Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Kohéziós Alap Projekt
keretében létrejött hegyesdi szennyvíztisztító telep,
valamint a rendszerhez tartozó szennyvíz átemelők
folyamatos villamos energia ellátása érdekében megvásárolt
egy 2RF-1800 típusú, XXS-975 forgalmi rendszámú,
TSC02004689826831 alvázszámú vontató aggregátor
tulajdonosaként Monostorapáti község Önkormányzata
szerepeljen, társként megjelölve a helyi önkormányzatot.
Aggregátor üzemben tartója: Bakonykarszt Víz- és
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Csatornamű Zrt. Képviselő-testület felhatalmazza
polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:

a

Stark Sándor polgármester
azonnal

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi pontok végére értek majd, felkérte a
jelenlévőket az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményeiket. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a Társulás megszüntetését folyamatba helyezte a Társulási Tanács,
amelybe Veszprém, Zirc és Hegyesd agglomerációjának települései tartoznak. Hozzátette a
folyamat elindult, amellyel kapcsolatosan több döntés is a képviselőtestületek elé fog majd
kerülni a következő hónapokban. Hozzászólás, vélemény hiányában megköszönte a részvételt
és az értekezletet 19 óra 09 perckor bezárta.

k.m.f.
Takács Péter
polgármester

Mohos József
polgármester

Göntér Gyula
polgármester

Győriványi Dániel
polgármester

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

