JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésén, 2010. március
31-én, a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester. Balogh Béla, Garamszegi Sándor, Kanyó József, Kossuth
László, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila,
Szilágyi Árpád képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Fábián Béla képviselő
Hajdú András képviselő
Simon László képviselő
Szabó László Dezső képviselő

Távolmaradását előre
nem jelezte:
Lepés Imre képviselő

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Volcz Zoltánné testületi irodavezető

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes 12 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
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1. napirendi pont:
Döntés a Táncsics M. úti parkolók terveinek megrendeléséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a parkolók terveinek
megrendelésével egyetért, szavazzon.

66/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2011. évi költségvetés terhére megrendeli
a Táncsics M. úti parkolók építéséhez szükséges tervdokumentációt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezővel a szükséges
tárgyalásokat kezdje meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a folyószámla hitelkeret
meghosszabbításával, szavazzon.

67/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az OTP Bank Rt-nél lévő
100.000.000,- Ft összegű hitelkeretét 300.000.000,- Ft összeggel megemeli,
a 400.000.000,- Ft összegű
folyószámla hitelkeretet további egy évre
2010. május 13. – 2011. május12.
meghosszabbítja.
Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal
a felvett hitel és járulékainak futamidő alatt a költségvetésbe történő betervezésére és visszafizetésére.
Megbízza a polgármestert, hogy a hitelszerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal
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3. napirendi pont:
A Bimbó utca és Nefelejcs utca sarkán lévő 3579 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
értékesítése háziorvosi rendelő céljára.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Erről már beszéltek. A Petőfi telepen
szeretnének egy új háziorvosi körzetet kialakítani. Az értékesítésből szeretnének egy orvosi
rendelőt kérni, és ha sikerül, akkor nulla forintból sikerül a rendelőt megépíteni.
Spaits Miklós képviselő: A praxissal mi a helyzet?
Gyenes Levente polgármester: Ahhoz nincs az önkormányzatnak köze.
Spaits Miklós képviselő: Nem lehet az önkormányzatnak haszna belőle?
Gyenes Levente polgármester: De, hogy lesz egy új háziorvos és dr. Török Gábornak
csökken a betegszáma. Jelenleg senki nem kapkod a praxisért. Egyenlőre döntsenek a
háziorvosi körzet kialakításáról és a telek pályázat útján történő értékesítéséről. Jó lenne, ha a
berendezéseket az orvos hozná magával. Ha egyéb kérdés, hozzászólás nincs, aki az első
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
68/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött új háziorvosi körzet kialakításáról az Erzsébet telepen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az új körzet kialakításához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a második határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
igen
Balogh Béla
igen
Garamszegi Sándor igen
Hodruszky Lajos
igen
Kanyó József
igen
Kossuth László
igen

Mezey Attila
Murvai Lászlóné
Pató Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila
Szilágyi Árpád

igen
igen
igen
igen
igen
igen

69/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Az Önkormányzat tulajdonát képező gyömrői belterületi 3957 hrsz-ú,
természetben Gyömrő, Nefelejcs utca – Bimbó utca kereszteződésében lévő
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ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti az ingatlanforgalmi szakértő
által megállapított forgalmi értéken
a pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel
háziorvosi rendelő kialakítása céljából.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt
az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat - a kiírás részleteinek változtatása nélkül - további két alkalommal
történő ismételt megjelentetésére.
Az ingatlanon elhelyezett játszótéri eszközöket a Petőfi-telepen lévő
buszforduló területére helyezi át,
ahol játszóteret alakít ki és működtet.
Felelős: polgármester, jegyző.
Határidő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a 146/2008. (06. 09.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Ezt a határozatot a főépítés kérésére kell módosítani. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a határozati javaslat módosításával egyetért, szavazzon.
70/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az alábbi területekre vonatkozóan, a jelenleg
egyeztetés alatt álló településszerkezeti tervvel összhangban, a hatályos
Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot az alábbiak szerint kívánja
módosítani:
A Gyömrő, 0121/5-9 és 11-13 hrsz-ú területekre vonatkozóan kisvárosias
lakóterület kialakítása céljából, a Gyömrő, 1261-1269 hrsz-ú területekre
vonatkozóan településközponti vegyes terület kialakítása céljából.
Megbízza a polgármestert, hogy a szabályozási terv és helyi építési
szabályzat részleges módosítására az ahhoz szükséges előkészítő intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

5. napirendi pont:
Döntés a 356/2009. 357/2009 és 358/2009. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki ahatározat módosításával
egyetért, szavazzon.
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71/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy:
1. A Gyömrő város Településrendezési terve részleges módosításával kapcsolatban
környezeti hatásvizsgálat lefolytatását mellőzi a 2. pontban foglaltak figyelembe
vételével.
2. A Gyömrő, Településrendezési terve részleges módosítása a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 1. § (3) a) pontja alá tartozik, melynél a várható környezeti hatások
jelentősége eseti mérlegelés alapján kerülhet meghatározásra. A Kormányrendelet 4. és 5.
§ -a alapján az eseti eljárás lefolytatása megtörtént, a rendelet melléklete szerinti
szakhatóságok véleményét kikértük. A szakhatóságok válaszukban többségükben úgy
nyilatkoztak, hogy a környezeti vizsgálatot nem tartják szükségesnek.
Az Állami Főépítész szükségesnek látja a vizsgálat lefolytatását a tervezett fejlesztés
nagysága és összetettsége miatt.
Az Erdészeti Igazgatóság szükségesnek látja a vizsgálatot elvégezni, mert a tervezett
fejlesztés érinti a 020 hrsz-ú erdőt, ami részükről nem vonható ki az erdőművelési ágból.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szükségesnek látja a környezeti vizsgálat
lefolytatását, mert a tervezett fejlesztés nagyarányú, nagy léptékű településszerkezet
változást és a táj képének jelentős átalakítását eredményezi.
Valamennyi szakhatóság véleményét összevetve azonban az önkormányzat a vizsgálat
lefolytatását nem tartja szükségesnek, mivel a tervezett fejlesztés, bár nagy területet érint,
mégsem jár jelentős káros környezeti hatással.
A teljes területen a jelenlegi mezőgazdasági monokultúra (szántó) helyett jelentős fa- és
cserjeállománnyal és gyepfelülettel rendelkező, ökológiailag is értékesebb többszintes
növényállomány, sportpark kialakítása tervezett. A levélfelület-index és lombtömegnövekedés, a többszintes növénytelepítés és az élőhelyi változatosság ökológiai
értéknövekedést okoz. A tervezési terület nem érint védett területet. A fejlesztés a
település egészének fejlődését pozitív irányban befolyásolja.
Az Erdészeti Igazgatóság részéről indokul jelzett 020 hrsz-ú erdő nem kerül kivonásra,
továbbra is erdő marad.
Üllő Önkormányzat által megjelölt indok, az ivóvíz védelme, nem igényel további
vizsgálatot, mivel a felhasználás során tervezett termálkút fúrása nem érint ivóvíz adó
réteget, így nem veszélyezteti sem Gyömrő, sem Üllő ivóvíz készletét.
A terület helyi környezet- és természetvédelem alatt nem áll, a várható környezeti hatások
jelentősége nem indokolja környezeti hatásvizsgálat lefolytatását. Mindezek alapján a
környezeti hatásvizsgálat lefolytatása mellőzhető.
Ezzel egy időben a 356/2009. (12.14.) számú önk. határozat hatályát veszti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozat módosításával
egyetért, szavazzon.
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72/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy:
1. A Gyömrő, 018, 021/1, 023, 09 hrsz-ú ingatlanaira tervezett lakó és gazdasági területre
vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és HÉSZ módosításával
kapcsolatban környezeti hatásvizsgálat lefolytatását mellőzi a 2. pontban foglaltak
figyelembe vételével.
2. A Gyömrő, 018, 021/1, 023, 09 hrsz-ú ingatlanaira tervezett lakó és gazdasági területre
vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és HÉSZ módosítása a 2/2005.
(I.11.) Kormányrendelet 1. § (3) a) pontja alá tartozik, melynél a várható környezeti
hatások jelentősége eseti mérlegelés alapján kerülhet meghatározásra. A Kormányrendelet
4. és 5. § -a alapján az eseti eljárás lefolytatása megtörtént, a rendelet melléklete szerinti
szakhatóságok véleményét kikértük. A szakhatóságok válaszukban többségükben úgy
nyilatkoztak, hogy a környezeti vizsgálatot nem tartják szükségesnek.
Az Állami Főépítész szükségesnek látja a vizsgálatot elvégezni, a tervezett fejlesztés
nagysága és a táj képének jelentős átalakítása miatt.
A tervezett fejlesztés, bár nagy területet érint, nem jár jelentős káros környezeti hatással.
A legnagyobb területi hatású fejlesztés a Maglód – Gyömrő- Kóczán út közötti 88 ha
lakóterület, melynek fejlesztéséről már 1993 óta tárgyal a Képviselő-testület, 1994-ben
rendelet is született (amely 1997-ben hatályát vesztette). A területet a Budapesti
Agglomeráció területrendezési terve városias települési térségként jelöli, de még nem
került ténylegesen felhasználásra.
A tervezési terület nem érint védett területet. A fejlesztés a település egészének fejlődését
pozitív irányban befolyásolja.
A terület helyi környezet- és természetvédelem alatt nem áll, a várható környezeti hatások
jelentősége nem indokolja környezeti hatásvizsgálat lefolytatását. Mindezek alapján a
környezeti hatásvizsgálat lefolytatása mellőzhető.
A település szerkezeti terv módosítási eljárásában az (Étv.) 9.§. (2) szerinti eljárást
megismétli.
A „golf-park” területének szabályozását a lehetséges 75 ha-ra korlátozza, a távlati fejlesztési
terület szabályozási elképzelését fenntartja.
Ezzel egy időben a 357/2009. (12.14.) számú önk. határozat hatályát veszti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozat módosításával
egyetért, szavazzon.

73/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy:
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1. A Gyömrő város Szilhát – Golfpark Településszerkezeti Terv és Szabályozási Terv
módosításával kapcsolatban környezeti hatásvizsgálat lefolytatását mellőzi a 2. pontban
foglaltak figyelembe vételével.
2. A Gyömrő, Szilhát – Golfpark Településszerkezeti Terv és Szabályozási Terv módosítása
a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 1. § (3) a) pontja alá tartozik, melynél a várható
környezeti hatások jelentősége eseti mérlegelés alapján kerülhet meghatározásra. A
Kormányrendelet 4. és 5. § -a alapján az eseti eljárás lefolytatása megtörtént, a rendelet
melléklete szerinti szakhatóságok véleményét kikértük. A szakhatóságok válaszukban
többségükben úgy nyilatkoztak, hogy a környezeti vizsgálatot nem tartják szükségesnek.
Az Állami Főépítész szükségesnek látja a vizsgálatot elvégezni, a tervezett fejlesztés
nagysága és a táj képének jelentős átalakítása miatt.
A KDV KTVF szükségesnek látja a vizsgálatot elvégezni, mert a tervezett fejlesztés nagy
arányú, nagy léptékű településszerkezet változást és a táj képének jelentős átalakítását
eredményezi.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szükségesnek látja a vizsgálatot elvégezni, mert
a tervezett fejlesztés nagyarányú, nagy léptékű településszerkezet változást és a táj
képének jelentős átalakítását eredményezi.
Üllő Város Önkormányzata: a tervben megjelölt termálkút fúrása veszélyeztetheti a
meglévő ivóvíz bázisát.
Valamennyi szakhatóság véleményét figyelembe véve a tervezett fejlesztés, bár nagy
területet érint, nem jár jelentős káros környezeti hatással.
A teljes területen a jelenlegi mezőgazdasági monokultúra (szántó) helyett jelentős fa- és
cserjeállománnyal és gyepfelülettel rendelkező, ökológiailag is értékesebb többszintes
növényállomány, sportpark kialakítása tervezett. A levélfelület-index és lombtömegnövekedés, a többszintes növénytelepítés és az élőhelyi változatosság ökológiai
értéknövekedést okoz. A tervezési terület nem érint védett területet. A fejlesztés a
település egészének fejlődését pozitív irányban befolyásolja.
Üllő Önkormányzat által megjelölt indok, az ivóvíz védelme, nem igényel további
vizsgálatot, mivel a felhasználás során tervezett termálkút fúrása nem érint ivóvízadó
réteget, így nem veszélyezteti sem Gyömrő, sem Üllő ivóvíz készletét.
A terület helyi környezet- és természetvédelem alatt nem áll, a várható környezeti hatások
jelentősége nem indokolja környezeti hatásvizsgálat lefolytatását. Mindezek alapján a
környezeti hatásvizsgálat lefolytatása mellőzhető.
Ezzel egy időben a 358/2009. (12.14.) számú önk. határozat hatályát veszti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

6. napirendi pont:
Döntés nyertes kihirdetéséről a „Gyömrő Integrált Körzeti (Kistérségi) Tudásportál
Kialakítása Program - ref. sz. HU 0073- ” pályázat keretében, a KÖZPONTI közbeszerzési
eljárás, KM0107HRIS09A számú keret megállapodása alapján lefolytatott,
„Számítógéprendszerek szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban.
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Gyenes Levente polgármester: Ez a Norvég pályázathoz kapcsolódik. Azt kell erről tudni,
hogy ezt a közbeszerzési eljárást az állam folytatja le, ezért az önkormányzatnak ezzel a
pályázattal nem kell bíbelődnie. Az eljárás lefolytatása megtörtént és az ALOHA Informatika
Kft-t határozták meg nyertesként. Aki az eredménnyel egyetért, szavazzon.
74/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával
megvalósuló a „Gyömrő Integrált Körzeti (Kistérségi) Tudásportál Kialakítása Program ref. sz. HU 0073- ” projekt keretében, a KÖZPONTOSÍTOTT keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás második szakaszaként , a KM0107HRIS09A számú keret
megállapodás alapján, verseny újraindítása nélkül, írásos konzultáció tartásával
lefolytatott, „Számítógéprendszerek szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése”
tárgyú eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertesként az
ALOHA Informatika Kft-t (1117. Budapest, Irinyi József utca 30. sz.) határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt 2010. április 1-én hirdesse ki,
és a nyertessel a vállalkozói szerződést 2010. április 13-án kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alapító okirat
módosításával egyetért, szavazzon.
75/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői TÜF Kft.
alapító okiratát módosítja:
1.) VI. fejezet c) pontjának 7. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az
önkormányzattal, a társaság ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával
(Ptk.685.§.), illetve élettársával köt,”
2.) VI. fejezet 6., 6.a) és 6.f) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„6.
A Felügyelő Bizottságot az Alapító határozott, 2012. december 31. napjáig
terjedő időtartamra hozza létre, öt taggal az alábbiak szerint:
a) A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai:
Név
1. Gazdag István
2. Pató Zoltán
3. Fábián László

Tisztség
elnök
FB. tag
FB. tag

Lakhely
2230 Gyömrő, Zrínyi u. 5.
2230 Gyömrő, Annahegyi u. 12/A.
2230 Gyömrő, Tompa u. 22.
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4. Kanyó József
5. Tölli László

FB. tag
FB. tag

2230 Gyömrő, Felvidéki u. 15/b.
2230 Gyömrő, Kossuth L. u. 2/b.”

f) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három tagja jelen van.
Határozatait nyílt szavazás keretében, szótöbbséggel hozza. Az ülésről
jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök ír alá. Határozatait a bizottság emelkedő
sorrendben számozza, s meghozataluk időpontját, tartalmát, a végrehajtás
határidejét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtásról szóló beszámoló
idejét feltüntetve egyszerűsített nyilvántartást vezet.”
3.)

VI. fejezet 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.
A KÖNYVVIZSGÁLÓT határozott, 2012. december 31. napjáig terjedő
időtartamra választja meg az Alapító önkormányzat Képviselő-testülete.”
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, szavazzon.
76/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői TÜF Kft. módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Egészségügyi és Szociális
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

77/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolóját
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Településügyi,
Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

78/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és Vagyonkezelő
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
79/2010. (03. 31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

