
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: 2012. október 30. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. 

 

Az ülést vezeti:    Gazda Lajos alpolgármester 

 

Jelen vannak 

 

Szavazati joggal:   Gazda Lajos alpolgármester 

Bencs Gábor képviselő 

Lakatos Jenő képviselő 

Ráduly József képviselő 

Sebők Lajos képviselő 

Dr. Varga Eszter képviselő 

 

 

(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Nagy Imre polgármester távolmaradását bejelentette. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző.   

 

Meghívottak: Domokosné Juhász Judit mb. óvodavezető. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fős 

képviselő-testületből 6 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Ráduly József és Lakatos Jenő képviselőket. Ismerteti a napirendi 

pontokat. Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

261/2012.(X.30.) határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja meg: 

  

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről. 



2. Indítványok, bejelentések. 

3. Tájékoztató az önkormányzati társulások munkájáról.  

4. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata, szükségességének megtárgyalása. 

5. Sajóbábony Város Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalása, elfogadása. 

6. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása. 

7. Óvodavezetői pályázatok elbírálása 

8. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Ráduly József és Lakatos Jenő képviselők. 

 

 

1. napirendi pont:                Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés  

                                               között tett intézkedésekről 

 

Gazda Lajos alpolgármester elmondja, hogy Nagy Imre polgármester egyéb elfoglaltsága 

miatt nem tud az ülésen részt venni. 

Ismerteti az önkormányzat egyenlegét, melynek összege 108 millió forint. 

Jászkai Imrétől kaptak egy levelet, hogy kötött birkózásban arany, míg szabad birkózásban 

bronzérmet nyert, innen is gratulál a Tanár úrnak. 

 

 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések. 

  

Likai-Tóth Adél jegyző: Az eb tartók kötelezettségeiről küldött egy tájékoztatót a 

testületnek. Jogszabály kimondja, hogy minden négy hónapnál idősebb kutyákat mikrochippel 

kell ellátni, ez 3.500 forintba kerül. Aki ezt nem teszi meg, pénzbírsággal sújtható. Az 

állatorvossal felvették kapcsolatot, mert olyan rendszerrel szeretnék a mikrochippelést, mint 

ahogy a kötelező oltást szervezték. Ezzel kapcsolatban még biztosat nem tudnak mondani. A 

Sajtóbábony következő számában tájékoztatót fognak adni erről. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Ellátogattak Kurittyánba, ahol működik a szociális 

földmunkaprogram. Ha a munkaügyi központ lehetőséget ad erre pályázni, akkor meg fogják 

valósítani. 

Van 8 hektár önkormányzati földterület, amelyet előkészítenek a tavaszi munkára. A 

bizottságok tárgyaltak erről, kéri az álláspontokat. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság egyetért a program elindításával. Ez 

munkalehetőséget is ad. A testületnek nevelőszándéka is van ezzel. A bizottság egyhangúan 

javasolja a program elindítását, a kérdés az, hogy mennyi területet szántassanak fel ehhez. 

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság is megtárgyalta a szociális 

földmunkaprogramot és támogatja. 4 hektár területet javasolnak felszántani. 

 

Ráduly József képviselő: a sport bizottság egyetért ezzel a programmal. A terület 

nagyságával kapcsolatban nem sikerült határozatot hozni. 



 

Lakatos Jenő képviselő: Javasolja, hogy 8 hektár területet szántsanak fel. 

 

Gazda Lajos alpolgármester szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy önkormányzati 

tulajdonban lévő fölterületből 8 hektárt szántsanak fel, erre 100.000 Ft összeget határozzanak 

meg, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2012.(X.30.) határozata 

 

Önkormányzati földterület felszántásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szociális földmunka program elindításához 

önkormányzati tulajdonban lévő földterületből 8 hektár nagyságú területet felszántat, és erre 

100.000 forint összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Sajóbábony településrendezési tervének felülvizsgálatáról 

tárgyaltak a bizottságok. Ismerteti a felülvizsgálandó területeket. A településfejlesztési 

bizottság ülésére meghívták Klein György településrendező tervezőt és Klein Krisztina 

építészt. A felülvizsgálatra vonatkozó árajánlat összege 1.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 

1.270.000 forint. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő elmondja, hogy a javasolt módosítások szükségszerűek és 

indokoltak.  

 

Gazda Lajos alpolgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 

Településrendezési tervének felülvizsgálatával megbízzák a Klein György tervezőt az adott 

árajánlat alapján, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2012.(X.30.) határozata 

 

Sajóbábony Város Településrendezési tervének módosításáról, a Régió Kft. megbízásáról 

 

A Képviselő-testület  

 

1. Úgy döntött, hogy a Sajóbábony Város Településrendezési tervét módosítja, a  módosítás 

előkészítésével a Régió Kft. vállalkozást bízza meg.  

2. A tervezői díj összege 1.000.000 Ft + ÁFA, mely összeget a 2012. évi költségvetési tartalék 

terhére biztosít.  



3. Felhatalmazza a polgármestert a  Régió Kft. vállalkozással kötendő szerződés aláírására, a 

szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a vállalkozás 2012. október 29. napján 

készített árajánlatában foglaltakat. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gazda Lajos alpolgármester elmondja, hogy a Dankó P. utca lakói az utca aszfaltozását 

kérték. Három cégtől kértek árajánlatot, a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozást bízták 

meg a munkálatok elvégzésére. A jövő hónap elején kezdik a munkát. 

Most kerül kiosztásra a segélycsomag. Ez a szociálisan rászoruló családoknak adható. 

A Deák Ferenc Általános Iskola egyik tanulója írt levelet a testületnek, hogy megköszönje a 

budapesti kirándulásra adott támogatást. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: 2012. január 1-jétől létrejönnek a járási hivatalok. A Polgármesteri 

Hivatalból 4 ügyintéző átkerül a járáshoz, de a munkájuk túlnyomó része megmarad. Kéri a 

testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámát két fő köztisztviselő státusszal növelje, a 

személyi juttatások hozzárendelése mellett. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság támogatja a státusz létrehozását. Nem lesz 

elegendő dolgozó a feladatellátáshoz.  

 

Sebők Lajos képviselő: A járási hivatalok azért jönnek létre, hogy megkönnyítsék a jegyző 

munkáját, tehát az ügyintézővel együtt a munkát is elviszi. Miért van szükség a státuszra? 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az átkerülő feladatok és átkerülő ügyintézők száma nincs arányban 

egymással. Ezzel a létszámmal – ami marad – a feladatokat ellátni nem lehet. Kéri, bízzon 

benne a testület.  

 

Gazda Lajos alpolgármester: Támogatja a jegyző kérelmét. 

Aki egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatalban két köztisztviselői státuszt létesítsen a 

testület kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2012.(X.30.) határozata 

 

Polgármesteri Hivatalban közszolgálati tisztviselő státusz létesítéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy  

1. a Polgármesteri Hivatalban két közszolgálati tisztviselői státuszt létesít 2012. november 1. 

napjától,  

2. személyi juttatásokra 812.800 Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



3. napirendi pont:                Tájékoztató az önkormányzati társulások munkájáról. 

 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Sajóbábony több társulásban vesz részt. A településen van az 

építési hatóság, mely 5 településsel indult, mára már csak két település maradt a társulásban. 

A miskolci kistérségi társulás 2013-tól megszűnik. 

Sajóbábony tagja még a hulladékgazdálkodási társulásnak is, most közbeszerzési eljárást 

indított az önkormányzat „Sajóbábony város közigazgatási területén keletkező települési 

szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyban. 

Aki egyetért a beszámoló elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2012.(X.30.) határozata 

 

Önkormányzati társulások munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati társulások munkájáról szóló tájékozatót megtárgyalta 

és elfogadja. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont:                Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata,  

                                               szükségességének megtárgyalása. 

 

Gazda Lajos alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést a testület megkapta, kéri a 

bizottságok véleményét. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot, és az 

előterjesztésben szereplő „A” változatot javasolja elfogadni. A településfejlesztési bizottság 

által a mozgóárusok díjára tett javaslatokat is elfogadta a bizottság. 

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság megtárgyalta az anyagot. Egy 

komplett, precíz előterjesztést kaptak. Az idényjellegű és alkalmi mozgóárus díjakon 

módosítást javasolt a bizottság, 150 Ft/m
2
/nap helyett 300 Ft/m

2
/nap legyen a mérték. A 

sportlétesítmény előtér bérleti díján is módosítást javasol a bizottság úgy, hogy az 1. óra 5.000 

Ft, minden megkezdett további óra 1.000 Ft legyen. 

 

Ráduly József képviselő: Az idei árak helybenhagyását javasolja a sport bizottság, a helyiség 

bérleti díjára nem tett javaslatot a bizottság. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A mozgóárusítás díjában módosítást javasol, mely összege 

1.000 Ft/ alkalom. 

 



Sebők Lajos képviselő: Többet javasol, 3.000 Ft/alkalom.  

 

Ráduly József képviselő: El kell gondolkodni az emelésen, ki fogja beszedni a díjakat, főleg 

hétvégén. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Javasolja, hogy a mozgóárusítás 2 – 1.000 Ft között kerüljön 

megállapításra. Előre is lehet fizetni az árusoknak. Ez a polgármester hatásköre. A kérelmet 

elbírálja, és ha úgy dönt, akkor engedélyt ad. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Ne riasszák el a mozgóárusokat, mert van rá igény. Csak 

fizessenek úgy, mint a helyi vállalkozók. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: Nem akarja, hogy a helyi vállalkozók rovására hasson a 

rendelet. 2.000 forintot javasol alkalmanként. 

 

Sebők Lajos képviselő: Azzal kell védeni a helyi vállalkozókat, hogy a mozgóárusok 

megfizessék a díjat. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért a településfejlesztési bizottság 

sportlétesítmény bérleti díjára tett javaslatával, vagyis az 1. óra 5.000 Ft, minden megkezdett 

további óra 1.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2012.(X.30.) határozata 

 

Sportlétesítmény előtér bérleti díjáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy sportlétesítmény előtér bérleti díját úgy határozza 

meg, hogy az 1. óra 5.000 Ft, minden megkezdett további óra 1.000 Ft. 

A bérleti igényt a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója bírálja el.  

A bérleti díjat az igénybe vételt megelőzően számla ellenében kell megfizetni. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

             Sólyom Sándor igazgató 

Határidő: azonnal 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Aki egyetért azzal, hogy a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló többször módosított 18/2002.(XII.11.) rendeletet, valamint a helyi iparűzési 

adóról és építményadóról szóló szintén többször módosított 13/2005.(V.25.) rendeletet 

egységes, minden adónemet magába foglaló, helyi adókról szóló új rendelettel helyezzük 

hatályon kívül, a jelenlegi adómértékek meghagyása mellett az új rendelet-tervezet álljon 

összhangban a törvény hatályos rendelkezéseivel, és kerüljön előterjesztésre a képviselő-

testület soron következő ülésén, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

 

 

 

 



A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2012.(X.30.) határozata 

 

Helyi adók felülvizsgálatáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

többször módosított 18/2002.(XII.11.) rendeletet, valamint a helyi iparűzési adóról és 

építményadóról szóló szintén többször módosított 13/2005.(V.25.) rendeletet egységes, 

minden adónemet magába foglaló, helyi adókról szóló új rendelettel kell hatályon kívül 

helyezni, a jelenlegi adómértékek meghagyása mellett az új rendelet-tervezet álljon 

összhangban a törvény hatályos rendelkezéseivel, és kerüljön előterjesztésre a képviselő-

testület soron következő ülésén. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy az idényjellegű 

árusítás és az alkalmi árusítás díja 150 Ft/m
2
/nap helyett 300 Ft/m

2
/nap, legyen kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2012.(X.30.) határozata 

 

Közterület használati díjak felülvizsgálatáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az idényjellegű és alkalmi árusítás közterület 

használati díját 300 Ft/m
2
/nap mértékben határozza meg. 

Felkéri a jegyzőt a rendelet-módosítás előkészítésére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Szavazásra teszi a mozgóárus alkalmi díj megfizetését. Aki 

egyetért azzal, hogy 2.000 Ft/alkalom mértékben határozza meg a testület a mozgóárus 

közterület használati díját kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2012.(X.30.) határozata 

 

Mozgóárusítás közterület használati díjáról 



A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az mozgóárusítás közterület használati díját 2.000 

Ft/alkalom mértékben határozza meg. 

Felkéri a jegyzőt a rendelet-módosítás előkészítésére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

              Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont:                Sajóbábony Város Esélyegyenlőségi Programjának  

                                              megtárgyalása, elfogadása. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Az előterjesztést megkapta a testület. Kérem a bizottságok 

álláspontját. 

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A pénzügyi bizottság módosításokra tett javaslatot. Tényszerű 

adatokat módosítottak. A bizottság elfogadja a programot a módosítások figyelembe 

vételével. 

 

Bencs Gábor képviselő: A településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a programot. 

 

Ráduly József képviselő: A sport bizottság a módosító javaslatok figyelembe vételével 

elfogadásra javasolja az esélyegyenlőségi programot. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Aki egyetért Sajóbábony Város Esélyegyenlőségi 

Programjának elfogadásával a bizottságok által tett javaslatok figyelembe vételével, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2012.(X.30.) határozata 

 

Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület Sajóbábony Város Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. Az 

Esélyegyenlőségi Program jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont:                Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend  

                                               meghatározása. 

 

Gazda Lajos alpolgármester elmondja, hogy a bizottságok javaslata 2012. november 15. 

napján 17.00 órai kezdettel, a Deák Ferenc Általános Iskola zsibongó helyiségében legyen a 



közmeghallgatás. Aki egyetért az elmondott javaslattal, mely szerint november 15-én 17 órai 

kezdettel az általános iskolában legyen a közmeghallgatás, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2012.(X.30.) határozata 

 

Közmeghallgatás időpontjának, helyének meghatározásáról 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a közmeghallgatást 2012. november 15. napján 17.00 

órai kezdettel tartja, a Deák Ferenc Általános Iskola (Sajóbábony, Iskola tér 1.) zsibongó 

helyiségében. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: esedékességkor 

 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Loy Lászlóné iskolaigazgató azzal a kéréssel fordult a 

pénzügyi bizottsághoz, hogy támogassa a pedagógusok 1 havi jutalmazását.  

 

Dr. Varga Eszter képviselő: A bizottság javaslata 1 havi bruttó bér. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Javasolja a jutalmazásokat. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Szavazásra teszi. Aki egyetért azzal, hogy a pedagógusok 

jutalmazására egy havi bruttó bérnek megfelelő összeget, azaz 5.527.000 Ft-ot biztosítson a 

képviselő-testület, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2012.(X.30.) határozata 

 

Jutalomkeret megállapításáról 

(Általános iskola) 

 

A képviselő-testület úgy döntött, az általános iskolai pedagógusok jutalmazására egy havi 

bruttó bérnek megfelelő összeget, azaz 5.527.000 Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetési 

tartalék terhére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Elmondja, hogy a téli síktalanítást kalcium-kloriddal fogják 

végezni. 

 

Bencs Gábor képviselő: A MESZ traktorra lehet egy tartószerkezetet csinálni, amire a 

tartályt teszik. 

 



Gazda Lajos alpolgármester: A MESZ vezető nézzen utána, hogy ilyen előre gyártott 

szerkezetet lehet-e vásárolni. 

 

Ráduly József képviselő: A gyárban dolgozó hegesztőkkel meg lehet csináltatni a 

tartószerkezetet. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A bizottsági ülésen beszéltek a MESZ mint intézmény 

sorsáról. A megbízott vezető szerződése december 31-én lejár. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Ha a MESZ nem marad önálló szerv, akkor nem kell vezetőt 

választani. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést, ha kéri a testület, akkor a következő ülésre 

elkészíti. 

 

Sebők Lajos képviselő: Karbantartó csoporttá javasolja átszervezni a MESZ intézményt. 

Kéri, hogy a polgárőr autókra tegyenek „Polgárőrség” feliratot. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Aki egyetért azzal, hogy a jegyző a következő soros ülésre 

készítsen előterjesztést a MESZ megszüntetéséről, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2012.(X.30.) határozata 

 

Intézmény megszüntetésére vonatkozó előterjesztés készítéséről 

 

A képviselő-testület úgy döntött, felkéri a jegyzőt, hogy a MESZ megszüntetésére 

vonatkozóan készítsen előterjesztést a következő soros ülésre. 

 

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 

Határidő: 2012. november 27. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Elmondja, hogy a továbbiakban zárt ülésen tárgyalnak, a nyílt 

ülést bezárja. 

 

 (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 

 

 

      k.m.f. 

 

 

 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 

       jegyző                 polgármester  

 

 

 Ráduly József                           Lakatos Jenő 

   jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 


