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Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

üléséről 
 

Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) 
 

Az ülés időpontja: 2013. december 10. (kezdődött 18 órakor) 
 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  
 

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    képviselő 

Csibrikné Pátrovics Krisztina   képviselő 

Garainé Kiss Gabriella  bejelentett távollét 

Hornyák András     képviselő 

Oláh Gábor      képviselő 

Orosz Béla     képviselő 
 

Összesen: 6 képviselő-testületi tag 
 

     dr. Újházi Miklós    jegyző 
 

 

2 fő hallgatóság 

 

     

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársakat.  

A képviselő-testület 6 fővel megjelent. Az ülés határozatképes.  

A napirendi pontok elfogadása előtt megkérdezem, hogy valakinek van-e javaslata plusz 

napirendi pontra. 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A mai ülés munkaterv szerinti ülés. A munkatervben szerepel az Előterjesztés az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására napirendi pont. Javasolom a 

munkatervben szereplő napirendi pont levételét és elhalasztását a következő testületi ülésre, 

valamint egy a meghívóban is szereplő napirendi pont – az Előterjesztés a Képviselő-testület 

2014. I. félévi munkatervének elfogadására – elhalasztását. Utóbbinál még a parlamenti 

munka eredményeképpen várható jogszabályi változás is és ezek kihathatnak a testületi ülések 

időpontjaira is, úgyhogy majd a januári ülésen fogjuk tárgyalni a témát. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a munkatervben és a meghívóban szereplő napirendi pont levételét és 

elhalasztását.  

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 
 

Hornyák András képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság javasolja napirendre venni a polgármester úr Pátrovics Benedek 2013. 

évi jutalmazását.  
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a képviselőtárs napirendi pont javaslatát. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
Pátrovics Benedek polgármester: 

Kérem felvenni a napirendi pontok közé a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

(továbbiakban Alapítvány) közmű terheinek önkormányzati finanszírozását, amiről már 

korábban is beszéltünk.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja napirendi pont javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik:0                         Elfogadva 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja, a kiegészített napirendi javaslatot. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                         Elfogadva 

 
Napirend: 

 

 

1. Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló rendelet elfogadására (a rendelet-tervezet a 2013. november 21-i 

képviselő-testületi anyaggal lett postázva) 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

2. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program elfogadására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

3. Előterjesztés az ÉTV Kft. tulajdonában álló pusztazámori közművagyon 

önkormányzati tulajdonba vétele 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

4. Előterjesztés a Tárnok-Sóskút-Pusztazámor önkormányzatainak közterület-felügyeleti 

társulása végelszámolásának elfogadására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

5. Előterjesztés a Pusztazámor 087/11 hrsz. ingatlan más célú hasznosítására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 

 

6. Előterjesztés a Sóskút-Pusztazámor iskolafenntartó társulása végelszámolásának 

elfogadására 

Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
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7. Javaslat a polgármester jutalmazására. 

Előadó: Hornyák András a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

8. A Pusztazámor Községért Közalapítvány közmű terheinek önkormányzati 

finanszírozása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

9. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló rendelet elfogadására 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A rendeletnek ez a harmadik tárgyalása, a tervezetet az előző testületi-ülésen mindenki 

megkapta.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az Esély Szociális Társulás létrehozásával ugyanúgy, mint korábban a Budaörsi Kistérség 

Többcélú Társulásnál a tagok Budaörs képviselő-testületét jelölték ki, hogy a személyes  

térítési díjakról a rendeletet meghozza, erre utalunk is a tervezetben. Van egy javaslat, amin 

érdemi változtatás, hogy az intézményi térítési díjak átvállalásánál illetve, szociális 

étkeztetésnél, ha az intézményvezető döntését vitatja az érintett, akkor ne a Szociális 

Bizottságra legyen a hatáskör telepítve. Az ötlet Sóskúton merült fel és jogos is mivel a dolog 

kötött, nincs mérlegelendő kérdés. A jogszabály meghatározza a térítési díjakat, a bizottság 

nem feltétlenül kell, hogy ezzel foglalkozzon. A hatáskört a polgármesterre vagy a jegyzőre 

lehet átruházni, én a jegyzőt javasolom. Vitás kérésekben a jegyző azt vizsgálná meg, hogy az 

intézményvezető a benyújtott igazolásokat megfelelően értelmezte-e.  

Újdonság még a tervezetben, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi segély és az átmeneti segély, 

tehát az önkormányzati segély szabadabb formájánál bele lett téve a rendeletbe, hogy 

természetben is adható.  

A rendelet utal rá, hogy az kérhet átmeneti segélyt, aki még adósságkezelési szolgáltatásra 

nem jogosult. Jelenleg Pusztazámoron nincs ilyen ellátás. A szociális törvény szerint az 

Önkormányzat, akkor nyújthat ilyen szolgáltatást, hogyha rendeletet alkot róla. Az 

adósságkezelési szolgáltatás lényege, hogy olyan emberek helyzetén lehet segítni, akiknek 

közmű kikötés vagy banki hiteltartozás miatt a háza kerül veszélybe, netalán önhibájából 

került bajba, de a tartozása a néhány 100 ezer forintos nagyságrendet nem haladja meg.   Az 

adósságkezelési szolgáltatásra szánt pénzt az önkormányzat csak megelőlegezi, az államtól 

később meg lehet igényelni. Sóskúton van ilyen szolgáltatás, de még soha senki nem vette 

igénybe, mivel van néhány hátulütője. Például kötelező adósságkezelési tanácsadáson való 

részvétel, háztartási naplót kell vezetni stb. Ha a rendeletben majd utalunk erre a 

szolgáltatásra, akkor át kell gondolni és esetleg a jövő év elején bevezetni. Az 

önkormányzatnak plusz pénzt nem, csak munkát jelentene.   Ha nem szeretnénk ilyen 

szolgáltatást, akkor azt majd töröljük a rendeletből.  A rendeletet 2014. január 1-től kell 

hatályba léptetni. Az Esély Szociális Társulástól is érkezett javaslat, megjegyzés a 

tervezethez, ezeket részben elfogadtuk.  

Szintén állásfoglalást igényel a jogosultság megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó 

nettó havi jövedelem mértéke, ezt úgy határoztuk meg, hogy az ápolási díjnál az öregségi 

nyugdíjminimum 150%-a, egyedülállónál 200%-a. A törvény a nyugdíj minimum 100%-át 

írja elő, tehát mi kicsit lazább szabályozást javasolunk.  
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Az átmenetei segélynél is 150 és 200%, a beiskolázási segélynél a jövedelem után 200%, 

temetési segélynél 200%, egyedülállónál 300 %, a jelzőrendszeresnél 200%, egyedül élőnél 

250%. A segélyek adhatóak, tehát attól még hogy valaki az értékhatáron belül van nem kap 

automatikusan támogatást.   
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

rendeletet. Módosító javaslat nem volt, így a szavazásra feltett döntési javaslat megegyezik az 

előterjesztett tervezettel. 
 

Igen: 6 
Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a szociális igazgatás és a 

szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. önkormányzati 

rendeletet. 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program elfogadására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ez már a helyi esélyegyenlőségi program átgyúrt változata, amelyet a Türr István Képző és 

Kutató Intézet lektorált és elfogadott. A programot bármikor lehet módosítani, a korábbi 

változathoz képest újdonságot nem tartalmaz. Javasolom, a Képviselő-testület döntsön úgy, 

hogy elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi programot.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

helyi esélyegyenlőségi program elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

104/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a helyi 

esélyegyenlőségi program programot.  

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés az ÉTV Kft. tulajdonában álló pusztazámori közművagyon önkormányzati  

tulajdonba vétele 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A korábban az ÉTV Kft.-be bevitt vagyonunkról van szó.  

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Elvi kérdés, hogy miért fizessünk. Az ÉTV Kft. azt mondja, hogy olyan beruházásokat kell 

fizetnie az önkormányzatoknak, amit az ÉTV Kft. saját fejlesztési beruházásai voltak.  

Kimutatásban olyan dolgok szerepelnek, hogy házi bekötés, víztároló épületének felújítása, 

vezetékhosszabbítás.  Feltehető a kérdés hogy miért így járt el az ÉTV Kft.? Ha neki egy 

vízfejlesztés nem 2, hanem 2,5 millió forintba került, akkor miért nem annyit kért be.   
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Arra is volt példa, hogy a kisebb településekre szánt felújítási pénzt, aminek a fedezete a 

vízdíjba volt bekalkulálva, máshol forgatták be a fejlesztésekbe.  Nem maradhat az ÉTV Kft. 

tulajdonában közmű, ebből következően az az álláspont van többségben, hogy senki, semelyik 

önkormányzat sem akar térítést fizetni. Tárnok olyan álláspontra jutott, ha a többség úgy dönt, 

hogy fizetnek akkor ők is hajlandóak. Sóskút nem szeretne fizetni. Pusztazámor 3 féle képen 

dönthet. Fizet, nem fizet vagy a többséggel tart.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Mi nem szeretnénk fizetni. Javasolom, a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az ÉTV Kft. 

tulajdonában lévő, Pusztazámorra jutó vagyonelemeket térítésmentesen kívánja átvenni.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot.    
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

105/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉTV Kft. 

tulajdonában lévő, Pusztazámorra jutó vagyonelemeket térítésmentesen kívánja átvenni.  

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Tárnok-Sóskút-Pusztazámor önkormányzatainak közterület-felügyeleti 

társulása végelszámolásának elfogadására. A napirendi pont tárgyalása írásbeli határozati 

javaslat alapján, amely a jegyzőkönyv melléklete. 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

491 137 Ft a nem teljes évre fizetendő összeg és ebből 185 079 Ft amit még kérni fognak a 

tőlünk a szeptember 30-ig történő működésre. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

közterület-felügyeleti társulás végelszámolását. Módosító javaslat nem volt, így a szavazásra 

feltett javaslat megegyezik az eredeti határozati javaslattal.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 

106/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 

elfogadja a Pusztazámor Községi Önkormányzat, Sóskút Község Önkormányzat és Tárnok 

Nagyközség Önkormányzat által a közterület-felügyeleti feladatok ellátására létrehozott 

önkormányzati igazgatási-hatósági társulás megszűnésével kapcsolatos végelszámolást. 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Pusztazámor 087/11 hrsz. ingatlan más célú hasznosítására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

A Pusztazámor 087/11 hrsz-ú telekről van szó, ahova gépkocsi telephelyes vállalkozót 

várnánk. Kiderült, hogy korábban a Savanya Pálinkaház vitte végig a más célú hasznosításra 

az engedélyt és a probléma, hogy ez az engedély pálinkaházra vonatkozik.  Beszéltünk a 

földhivatalos kollégákkal és azt javasolták, hogy ezt töröljük.  
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Úgy kell döntsünk, hogy akkor más kérelmet nyújtunk be a más célú hasznosításra. Nincs 

belterületbe csatolva, ha eltelik 4 év úgy, hogy nem történik pálinkaház építése, akkor 

visszakerül termőföld besorolás alá. 

Javasolom, hogy a Pusztazámor Községi Önkormányzat, mint tulajdonos nyújtson be 

kérelmet a földhivatalhoz, hogy az engedélyezze a Pusztazámor 087/11 hrsz-ú ingatlan más 

célú hasznosítást telephely céljából.   

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

jegyző javaslatát. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

107/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 

Községi Önkormányzat, mint tulajdonos nyújtson be kérelmet a földhivatalhoz, hogy az 

engedélyezze a Pusztazámor 087/11 hrsz-ú ingatlan más célú hasznosítást telephely céljából. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a Sóskút-Pusztazámor iskolafenntartó társulása végelszámolásának elfogadására. 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 

elfogadja a Pusztazámor Községi Önkormányzat és Sóskút Község Önkormányzat által az 

általános iskola fenntartására létrehozott társulás megszűnésével kapcsolatos végelszámolást. 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Sokszori egyeztetésre elkészült a Sóskút-Pusztazámor iskolafenntartó társulásának 

végelszámolása. Pusztazámor Községi Önkormányzatot terheli még 1 694 000 Ft a 2012. 

december 31-i működtetésére kell fizetni. A társulás sikeres volt, mindkét településről járnak 

gyereket a másik község iskolájába.  Mindkét falu hasznára volt a társulás, több támogatáshoz 

is jutottunk ez idő alatt. Az utolsó záró elszámolás alapján Pusztazámor által fizetendő összeg 

787 000 Ft.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

végelszámolás elfogadását. Módosító javaslat nem volt, így a szavazásra feltett javaslat 

megegyezik az eredeti határozati javaslattal.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

108/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 

elfogadja a Pusztazámor Községi Önkormányzat és Sóskút Község Önkormányzat által az 

általános iskola fenntartására létrehozott társulás megszűnésével kapcsolatos végelszámolást. 
 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a polgármester jutalmazására.  
 

Hornyák András a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a faluért végzett kiváló és 

lelkiismeretes munkájáért Pátrovics Benedek polgármestert egy havi illetményének megfelelő 

összegű jutalomban részesítse a 2013. évi költségvetésben elkülönített keret terhére és kérje 

fel a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra bocsátotta a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát.  

 

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 2                       Elfogadva 

 

109/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a faluért végzett kiváló és 

lelkiismeretes munkájáért Pátrovics Benedek polgármestert egy havi illetményének megfelelő 

összegű jutalomban részesíti a 2013. évi költségvetésben elkülönített keret terhére. Felkéri a 

jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

8. napirendi pont 

 

Egyebek napirendi pont 
 

Érdi Rendőrkapitányság támogatás maradványának más célú felhasználásának kérdése 
 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Az Érdi Rendőrkapitányság azt kérte az Önkormányzattól, hogy a korábban adott 1000 000 Ft 

támogatás maradványát ne az épület felszereléseire, berendezéseire kelljen költeniük, hanem a 

szolgálatot teljesítő rendőrök kaphassanak személyi juttatást. Javasolom, a képviselő-testület 

módosítsa úgy a 85/2013.(IX.14.)  sz. határozatát, hogy az abban meghatározott 1.000.000 Ft 

támogatás még fel nem használt része terhére a rendőrség állománya részére személyes 

ajándék legyen adható. Az erre a célra felhasználható összeg a közterhek levonása után 

fennmaradó rész.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester elfogadásra javasolja a 

kérelmet. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

110/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2013 (IX.24.) számú 

határozatát úgy módosítja, hogy az abban meghatározott 1.000.000 Ft támogatás még fel nem 

használt része terhére a rendőrség állománya részére személyes ajándék adható. Az erre a 

célra felhasználható összeg a közterhek levonása után fennmaradó rész.  
 

65 év feletti pusztazámori lakosok karácsonyi támogatása 
 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A korábbi évekhez hasonlóan úgy gondoltuk, hogy idén is a 65 év feletti pusztazámori 

lakosok 5 000 Ft támogatást kapnának. Javasolom, a képviselő-testület döntsön úgy, hogy 

minden 65 év feletti, pusztazámori bejelentett lakos részére – aki életvitelszerűen 

Pusztazámoron tartózkodik – fejenként 5.000 forint karácsonyi ajándékot utal ki a 2013. évi 

költségvetés átmeneti segélykeret terhére. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester elfogadásra javasolja a 

javaslatot. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
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111/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden 65 év 

feletti, pusztazámori bejelentett lakos részére – aki életvitelszerűen Pusztazámoron 

tartózkodik – fejenként 5.000 forint karácsonyi ajándékot utal ki a 2013. évi költségvetés 

átmeneti segélykeret terhére. A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert. 

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

9. napirendi pont 

A Pusztazámor Községért Közalapítvány közmű terheinek önkormányzati finanszírozása 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Korábban már erről beszéltünk, hogy az Alapítványnak kevés a pénze. Adakozók hiányában 

bevétele lényegében már nincs, az eddigi adományokból gazdálkodnak. A Kuratórium 

elnökének a múltkori ülésen ismertetett beszámolójából is kiderült, hogy ha kiadási 

kötelezettségeit folyamatosan teljesítené a jövőben is a 2014. évben elfogyna a pénze. Ezért 

felmerült az gondolat, hogy bizonyos alapítványi kötelezettségeket átvállalna a közalapítványt 

létrehozó önkormányzat. Azokat, amelyek a településüzemeltetéshez kötődnek. A kiadások, 

mint például a parkok karbantartása, a községháza és az egészségház takarítása, hivatali 

nyomtató, rendezvények költségei stb., mintegy 14-15 millió forint évente. Javasolom, hogy 

az önkormányzat 2014. január 1-től vegye át, vegye vissza a Pusztazámorért Közalapítványtól 

a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a jövő évtől vegye át, 

vegye vissza az önkormányzat. A 2014. évi költségvetést ennek megfelelően kell tervezni és 

meg kell kezdeni az átvétellel kapcsolatos intézkedések előkészítését.    

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Ezzel a lépéssel jelentős terhet vennénk le az Alapítvány válláról. A Pusztazámorért 

Közalapítvány így egyéb tevékenységét évi néhány millió forintos kiadással folytatva, még 

pár évig működőképes tud maradni.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a 

határozati javaslatot.  
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

112/2013. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2014. január 1-től átveszi, visszaveszi a Pusztazámorért Közalapítványtól a 

településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket. A 2014. évi költségvetést 

ennek megfelelően kell tervezni és meg kell kezdeni az átvétellel kapcsolatos intézkedések 

előkészítését.    

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester, jegyző 

 

A képviselő-testület több napirendi pontot nem tárgyalt. Több kérdés, hozzászólás nem 

volt, a polgármester az ülést 19.40-kor berekesztette. 

 

 

 

 

  dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

  jegyző polgármester 

 


