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 JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 7-én 8.06 

órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  2233 Ecser, Bajcsy u. 3. sz. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

 

 Horváth Tamás, Hosszú János, dr.Petky Ferenc, 

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

 Moskovicz Miklósné  jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol: Jármai Zoltán képviselő 

 

 

Gál Zsolt:  Köszönti a megjelenteket, Jármai Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud 

jelen lenni a rendkívüli ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontokat.  

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.  

1.)  Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A-B Terminál fellebbezési ügye 

Gál Zsolt: Dr. Répászky Miklós ügyvéd úr küldött egy levelet, melyben értesíti az 

önkormányzatot, hogy a Repülőtér 2/A-B terminál használatbavételi engedély ügyében 

hozott határozat ellen fellebbezéssel élhetünk. Az ügy további folytatását kezdeményezi 

Hegyi Gábor úr.  Nyilatkozatban kéri az ügyvéd úr az önkormányzatot, hogy részt kíván-e 

venni továbbra is az eljárásban; a testület bízza meg a polgármestert ezen nyilatkozat 

aláírásával. Ez a nyilatkozat az eddig hozott határozatainkkal megegyező.  Kérdés, aláírja az 

ügyvédi meghatalmazást?  Tavaly megegyeztünk a Hegyi Gáborral, hogy az általa képviselt 

cégekkel a telekadóban együttműködünk. Elfogadják annak bevezetését és 10 Ft/m
2
-re 

csökkentését. Az önkormányzat vállalja, hogy a repülőtérrel kapcsolatos peres ügyekben 

maradunk mi is, ezzel segítjük őket.  

Hosszú János és Dr.:Petky Ferenc: Hegyi Gáborék vállalják az együttműködést, és a perek 

költségeit. 

 

Gál Zsolt:  Kérdés, hogy folytatjuk-e a Belügyminisztérium elleni pert, mint felperes? 

Dr.Petky Ferenc:  Az anyagban benne van, hogy az egyik pert megnyertük. 

Gál Zsolt: A per nyertesség túlzás,  inkább csak helybenhagyták a döntést.  Most kérdés, hogy 

az eljárásban részt kívánunk-e venni? 
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Hosszú János:  Az eddigi feltételekkel mi is vállaljuk. 

Szilágyi Károly és Szeverné Csekei Csilla:  Feleslegesnek tartják a pert. 

Szilágyi Károly:  Nincs értelme támogatni őket, hiszen nem tartották be az együttmüködést. 

Először elfogadták a 10 Ft-os mértéket, és megígérték, hogy a képviselt cégek is befizetik. 

Ez nem igazán történt meg, sőt pert indítottak. 

Szeverné Csekei Csilla:  Mennyire érinti a községünket ez a per? Ha a lakosságot közvetlenül 

érinti, akkor érdemes ezzel foglalkozni. 

Gál Zsolt: Jelen esetben a repülőtéri 2A-B terminál összeépítéséről van szó. De a Hegyi 

Gábor féle konzorcium mindent, a repülőteret érintő beruházást támadott. Ő is úgy véli, 

hogy igazából megállapodás nem fog születni.  Az összes per elkezdődött, de már most is 

látható, hogy a repülőtéri fejlesztések saját területen történnek. A cargo bázist nem akarják 

az Ecsert is érintő fejlesztési területen megvalósítani. Ezt mutatja már a radar, időközben 

megépült a posta kicserélő üzem is.  A tervek továbbiakban is folytatódnak úgy, hogy belső 

területein valósulnak meg az építkezések. Az az alap kiindulási cél, hogy ki kell hozni a 

fejlesztést a repülőtérről, elúszott. 

Horváth Tamás:  A perekkel inkább csak lassítják a folyamatokat.  A Répászky dr. nem 

egyeztet, nem hív fel minket ilyen esetben? Eléggé sajátos helyzet, hiszen mi is perben 

állunk egymással, az általa képviselt csoporttal. Csak éppen most nem mi vagyunk a perelt 

fél. 

Dr.Petky Ferenc: Az előző testületi ülésen feltett kérdésekre, miszerint ki nem fizetett 

telekadót, nem kaptak pontos választ. Kifogásként  nem mondhatjuk, hogy pont ő nem 

fizetett. 

Szilágyi Károly: Nem az adó fizetés az egyetlen probléma, hanem az egész évi 

tevékenységük. 

Gál Zsolt:  Tavaly decemberben megállapodtunk a 10 Ft-os telekadóban, amit azonnal 

megtámadtak a Kormányhivatalnál. Ezek után magát a Kormányhivatalt perelték. Sőt a 

következő ülésen látható lesz a kiküldött anyagból, további perrel fenyegetés.  Hegyi 

Gáborék leírják, hogy amennyiben írásban nyilatkozunk, hogy 3 évig biztosan nem emelünk 

az adó mértéként, akkor elállnak a perektől. 

Barta Zoltán: Nem titok, hogy történt az egész folyamat. A konzorcium képviseletében 

először a Kormányhivatalnál megtámadták a telekadó rendelet alkotásunkat azzal, hogy 

nem jó. Ezt elutasította a Kormányhivatal. Utána megfellebbezeték az összes 

határozatunkat, amit szintén elutasítottak; erre  61 ügyben perelték be a Kormányhivatalt.  

Folyamatosan ki vannak tűzve a perek.  Egy részét az ügyeknek a bíróság a Kúriára utalta, 

mint a felügyeleti szervünket érintő Kormányhivatallal szemben folytatott ügyekben. 
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Hosszú János:  Most nem is minket, hanem a Kormányhivatalt perlik azért, mert az ő 

szemszögéből rossz döntést hozott a Kormányhivatal.  A per első szakaszában nem adott 

helyt a bíróság a határozatainknak? 

Barta Zoltán: Eddig még nem volt ítélet. A telekadó kivetéséről szóló határozatainkat 

fellebbezték meg, A felettes szerv a Kormányhivatal elutasította a fellebbezést. A II. fokú 

határozat ellen nincs más jogorvoslati lehetőség, csak a bírósági eljárás.  Mindegyik 

határozat ellen keresetet adtak be. Ezeket kitűzték tárgyalni.  Mi mindegyik ügyhöz a 

Kormányhivatal oldalán beavatkoztunk a perbe, mint érintettek, támogatva a hivatalt a 

pernyertessége miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a Kúriára utalta az ügyet -  vizsgálja meg, 

hogy a telekadó rendeletünk alkotmányos-e vagy sem?  A Kúria majd kitűzi ennek az 

eljárását is. Nem biztos, hogy meghallgatnak minket.  Elég fura bírósági eljáráson vagyunk 

túl. Mindenhol jeleztük, hogy részt kívánunk venni az eljárásban, mégsem kaptunk értesítést 

a tárgyalásokról.  Így nem igazán tudjuk érvényesíteni a jogainkat. Legutoljára kaptunk egy 

idézést 9 órára, de ott derült ki, hogy nem egy tárgyalás van, hanem egész nap minket 

tárgyalnak.  Amikor jeleztük a bíróságnak, akkor erre nem igazán adott választ.  A felperes 

Hegyi Gábor által képviselt konzorcium,  alperes a Kormányhivatal, a beavatkozók mi 

vagyunk, mert a mi ügyünkben folyik a vita. A  Kormányhivatal teljesen a mi 

álláspontunkat osztja az ügyben. 

Dr. Petky Ferenc: A Repülőtéri ügyben mi az előterjesztés? 

Gál Zsolt:  A Répászky ügyvéd úr levele az előterjeszés, melyben kéri az eljárás további 

szakaszában az ügyvédi meghatalmazást.  Az eddigi ügymenet az volt, hogy  mi is 

bekapcsolódtunk a peres ügyekbe és meghatalmazást adtunk az ügyvédnek azért, hogy  

Hegyi Gábornak tegyünk egy gesztust, támogatjuk a további pereiben.  A telekadó sem arról 

szól, hogy neki rosszat akarunk, hanem az önkormányzatnak a biztonságos működésre 

valamilyen bevételre van szüksége.  Ebben más is érintett, nemcsak ő.  A  képviselőknek 

kiküldött statisztikából látszik, hogy 6 nem fizető volt a kivetett telekadóra.  Teljesen 

mindegy, hogy ki nem fizetett.  Ő azt az ígéretet tette az egyeztető tárgyaláson, hogy a két 

legnagyobb cégnél is eléri, hogy elfogadják a telekadót és fizetnek. A 80 Ft-ból jelentősen 

csökkentettünk, amikor 10 Ft/m2 lett megállapítva.  De ez a mostani ügyben nem téma.  

Úgy véli, hogy a jószándékról tanuskodó gesztust megtettük,  de ezek után részéről nem 

kívánna asszisztálni a Hegyi Gábor féle ügyekben.  Amennyiben a  testület mást határoz, 

akkor a döntést elfogadja és aláírja az ügyvédi megbízást.  A Belügyminisztériumot pereljük 

jelen esetben; szerinte már egy teljesen lényegtelen kérdésben. A többi perünket is vizsgálni 

kell a fejlemények tükrében. Van-e még értelme kitartani Hegyi Gábor mögött?  Bár 

elmondható, hogy ez nekünk pénzbe nem kerül.  

Szilágyi Károly: A véleményét már elmondta; feleslegesnek tartja. 

Horváth Tamás:  Még ő sem írná alá a meghatalmazást, ha előtte egyeztetnék az egymás 

közötti ügyekről. Milyen feltételekkel támogatjuk. 
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Gál Zsolt: Erre már nincs idő. Ma van egy határidőnk; ezért is hívtuk össze a rendkívüli ülést. 

Nem lehet azt mondani, ha majd megegyezünk, akkor aduk meghatalmazást. Annyi döntési 

lehetőségünk van, hogy most aláírhatjuk az ügyvédi megbízást az ügy folytatásáról, de ezt 

később vissza is vonhatjuk; bármikor megtehetjük.  Tavaly is ezt mondta. 

Szeverné Csekei Csilla: Szerinte ne írjuk alá a meghatalmazást. Mi betartottuk az ígéretünket. 

A község szempontjából nem olyan horderejű ez a peres ügy, hogy a lakosok érdekeit 

közvetlenül érintené. Ha erről lenne szó, akkor képviselnék.  Számunkra érdektelen, hiszen 

már régen megvalósult beruházás. 

Gál Zsolt: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot miszerint ki támogatja, hogy a repülőtéri 

2A-B terminál működési engedély ügyében folytatott peres ügyben dr. Répászky Miklós 

ügyvédi meghatalmazását  aláírja? 

A képviselő-testület 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással  – az alábbi 

határozatot hozta: 

265/2012.(XII.07.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elutasítja azon javaslatot, hogy az Önkormányzat a 

Repülőtér 2/A és 2/B Terminál használatbavételi engedély 

tárgyában hozott határozat ellen fellebbezéssel éljen és erre 

vonatkozóan a polgármester dr.Répászky Miklós ügyvéd megbízását aláírja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)  Megállapodás a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal 

Gál Zsolt: Azért kellett előrehozni rendkívüli ülésre az iskola átadását, mert először december 

15-e volt a határidő. De most 12-én 10.00 óráig le kell adni az összes anyagot az átadás-

átvétellel kapcsolatban a tankerületi vezetőnek és a megállapodást alá kell írni. Azért, hogy 

tisztázzunk több kérdést, hogyan, milyen feltételekkel veszi át az állam a pedagógusokat, 

meghívtuk a tankerületi vezetőt tegnap délután a Polgármesteri Hivatalba. Nagyon sok 

nyitott kérdés van még az ügyben. A megállapodás melléklete egy 50 oldalas rendszertábla.  

Nagyon sok kérdésünk volt a tankerületvezetőhöz, aki úgy fogalmazott, hogy az 

előterjesztés szerinti  nem teljes megállapodás, inkább csak tervezet.  Ő sarkosan úgy 

fogalmazott, hogy azt sem tudja még, ki fogja venni a krétát.  A kiindulás az volt, hogy az 

állam a  pedagógusok bérét és az összes tanításhoz szükséges eszközt biztosítja. Eddigi 

információi alapján ő most afelé hajlik, hogy a pedagógusok bérét biztosan fogja 

fiannszírozni az állam, de várhatóan az összes többi költséget az önkormányzatoknak kell 

fizetni. Sok nyitott kérdés van még, amely 2013. február 12-ig várhatóan tisztázódni fog. A 

most bekért és leadott anyagot még kezelni és feldolgozni szükséges. Országosan jelenleg 

20 ember van a Klebersberg Intézményfenntartó Központ alkalmazásában, a néhány ezer 

iskolára. Véleménye szerint év végéig biztosan nem lesz meg a teljes átadás-átvétel, el fog 

húzódni az ügy.  Az első időszakban nem lesz változás az iskola léletében:  az óraszámok, a 

túlórák, a cafeteria minden marad így. Most majd megpróbálják feldolgozni az anyagokat.  
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A járási tankerületnél most egy ember van,  január 15-ig + 3 embert vesz fel.  Utána még 2-

3 emberre lesz várhatóan szüksége.  A mellékletek között van olyan pont, amit nem kell 

aláírni, viszont van nagyon sok pont, ami további kérdéseket vet fel. 

Horváth Tamás: Van-e bármi javaslati lehetőségünk a megállapodással kapcsolatban? 

Gál Zsolt: Semmilyen módosító javaslatunk nem lehet, csak  aláírhatjuk 

Barta Zoltán: Ez egy standart megállapodás, ha az iskola sajátosságai indokolják, akkor 

annyiban térhetnek el ettől.  Pl. van-e bérelt területe, stb.  Ezeket ki kell tölteni, ami mi ránk 

vonatkozik, ami nem tartozik ránk, üresen kell hagyni. 

Dr.Petky Ferenc: A konyhát leszámítva veszik át az iskolát? 

Barta Zoltán. Nem kell foglalkozni a konyhával, mert az nem az iskola része. 

Hosszú János: Vannak olyan települések, akik  kompletten átadták az államnak az iskola 

működtetését. Vizsgálták-e, hogy megérné az önkormányzatnak, ha átadná az üzemeltetést? 

Milyen költségeket jelent a fenntartás? 

Dr.Petky Ferenc: Nem emlékszik, hogyan döntött a testület, amikor iskola átadásáról 

határoztak. Nyilatkozni kellett, hogy átadja-e vagy sem? 

Szeverné Csekei Csilla: A 3000 lakosnál nagyobb településeknek kellett nyilatkozni, hogy 

vállalják-e a működtetést. 

Gál Zsolt: A szeptemberi soros ülésen arról tudtunk szavazni, hogy a rendelkezésre álló 

információk alapján nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel veszi át az állam a működtetést.  

Milyen módon lesz az átvétel, még most sem tudott. Az akkori ismereteink szerint, ha az 

önkormányzat nem vállalja a működtetést, úgy veszi át az állam az iskolát, hogy előtte 

megvizsgálja a település fizetőképességét. Ha nem indokolja a falu költségvetése, akkor 

nem veszi át.  A másik információnk az volt, hogy egyik önkormányzat sem tudja, az állam 

az átvétellel az intézmény fenntartásával kapcsolatos költségekre milyen adó, ill. normatíva 

elvonást eszközöl.  A Monori Kistérségi ülésen Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő úr  

arra biztatott minden polgármestert, hogy az önkormányzatok ne adják át intézményeiket. 

Akkori tudása szerint sokkal rosszabbul járnak azok, akik nem akarják működtetni az 

iskolákat. A környékben egyedül Maglód adta át, sem Vecsés, sem Üllő, sem Gyömrő.  

Országosan az iskolák egy része átkerült az állam általi fenntartáshoz, de itt a 

környezetünkben nem.  Nem tudjuk vizsgálni, hogy mekkora költséggel működtethető az 

iskola és az állami támogatás elegendő ehhez. Az akkori információnk szerint nem feleltük 

meg annak a kritériumnak, hogy az önkormányzatnak gondot okozna az üzemeltetés. A 

költségvetésünkben nincs hátralékunk, hiányunk. Az adóelvonások mértékéről sem tudtunk.  

Az is szempont volt a döntésnél, ha az iskolát átadjuk, akkor a falunak a teljes 

beleszólásáról lemondunk. Lehet, hogy egy város életében nem akkora jelentőségű az iskola 

sorsa, mint a kis településeken, ahol egyetlen működik.  Petky doktor közbevetésére 

válaszolva elmondja, hogy a faluban működő egy orvosi rendelő működése is  fontos.  Úgy 
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véli, hogy egy kis településen nagyon sok a kapcsolódási pont a lakosság és az iskola 

között.. 

Hosszú János: Szerinte egy városban is hasonló lehet a helyzet. Ott is van olyan pedagógus, 

aki helybeli; falu gyerekeinek egy része egyik intézménybe jár, vagy a másikba, van 

kapcsolódás ott is. Ez nem kizáró ok. 

Gál Zsolt: Voltak olyan hangok is, ahol kevés a gyereklétszám, ott bezárják az iskolákat. A 

döntésnél ez is szempont volt. Ha mi üzemeltetünk, akkor nagy valószínűséggel nem zárják 

be.  A körülményekhez képest döntöttünk úgy, hogy vállaljuk az üzemeltetést.  Mai napon 

sem tudunk többet mondani arról, hogy jól járunk-e vagy sem. 

A tegnapi  tankerületi vezetővel folytatott megbeszélésen úgy nyilatkozott, hogy véleménye 

szerint azok járnak jól, akik visszaveszik az iskolát. Lehet, hogy a számok ismeretében 

Maglód is visszaveszi az üzemeltetést. Várhatóan ezeknél a településeknél nagy elvonások 

lesznek. 

Barta Zoltán: Azok a települések, akik átadják az államnak az iskola üzemeltetését, 

megkapták mennyit vonnak el tőlük. Többen úgy nyilatkoztak, hogy nagyobbnak tartják az 

elvonást, mint amennyibe kerül az épület üzemeltetése.  Ő ezt a papírt nem látta, csak a 

tankerületvezető jegyezte meg.  A médiában olvasott legutolsó írások arról szólnak, 

ráfizetnek a városok, ha lemondanak az iskoláról.  Konkrét számokat nem lehet mondani. 

Ez a megállapodás nem örök életre szól.  Lehetséges ezen módosítani. 

Gál Zsolt: A jogszabály szerint a következő év májusig jelezheti az önkormányzat, hogy 

másképpen döntene. 

Szeverné Csekei Csilla: Ősszel a Pokornyi Zoltán tartott előadást a várható változásokkal 

kapcsolatban. Úgy nyilatkozott, hogy azoknál az intézményeknél, ahol állami működtetésbe 

kerültek, az önkormányzatok előbb-utóbb visszalépnek és saját kézbe veszik az 

üzemeltetést. Az állam várhatóan nagy elvonásokkal “bűnteti” az önkormányzatokat.  Erről 

minden évben kell a működtetőnek dönteni. 

Barta Zoltán: Felolvassa a Köznevelési törvény idevonatkozó részét. Az önkormányzatoknak 

minden év május utolsó munkanapjáig nyilatkoznia kell, hogy a saját és átengedett 

bevételeiből képes átvállalni az iskola működtetését vagy sem. 

Szeverné Csekei Csilla: Ez esetben ugyanolyan anomália várható, mint most, ha év közben 

fog a váltás megtörténni. 

Hosszú János: Az iskolai tanév félév végén van most a váltás. 

Szeverné Csekei Csilla: Arra utalt, hogy nem szerencsés, ha egyszer úgy dönt a fenntartó, 

hogy vállalja a működtetést, egyszer pedig átadja az államnak. Ez borzasztó nagy 

adminisztrációs teherrel jár.  A gyakorlat meghozza majd a tapasztalatot. 
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Gál Zsolt: Most sem tudunk igazán többet, mint szeptemberben.  A megállapodás 

megkötésével kapcsolatban döntési helyzetben nem vagyunk.  Aláírástól függetlenül az 

átadás megtörténik. 

Hosszú János: Amennyiben ez nem jó az önkormányzatoknak, akkor 2013. májusban kell újra 

dönteni a működtető váltásról. 

Gál Zsolt: Nem lehet igazán jó döntést hozni az év közbeni, vagy az év végi váltásnál. Az 

iskola életében átnyúlik egyik évről a másikra a tanév, viszont az önkormányzati 

költségvetés év végén zárul. Azt is hozzáfűzi az elmondottakhoz, hogy maga a 

megállapodás szövegezése és a szükséges mellékletek is folyamatosan változnak. Előző hét 

péntenek más változat volt, most is egy újabbat kaptak. A tankerületi vezetővel folytatott 

megbeszélésen is maradtak nyitott kérdések, pedig mi “egyszerű” iskola vagyunk.   

Szeverné Csekei Csilla: Az iskolatitkár helyzete sem volt egyértelmű.  A személyes 

egyeztetéssel sikerült tisztázni, hogy mint pedagógusi munkát közvetlenül segítő dolgozó, ő 

is átkerül az állami finanszírozási körbe. Az informatikai adatszolgáltatás is nehézségbe 

ütközött. 

Dr.Petky Ferenc:  Amit megszavazunk az oktatás szakmai részével foglalkozik. Az iskolai 

épület tulajdonilag marad? 

Hosszú János: A fenntartás marad az önkormányzatnál? 

Gál Zsolt: A tulajdonjog marad, ingyenes használatba adás történik meg. 

Dr.Petky Ferenc:  A krétát vagy digitális táblát  ki adja, ki fizeti? Ez még képlékeny? 

Barta Zoltán: A törvényben benne van, hogy melyek azok az eszközök, melyek a pedagógusi 

munkát közvetlenül segítik.  A krétát csak példaként említette a tankerületvezető. 

Szeverné Csekei Csilla: Fontos, hogy az eszközbeszerzés kinek a költségvetésébe legyen 

benne.  Ez még nincs pontosítva, hogy konkrétan mely eszközökről van szó. 

Barta Zoltán: Az, hogy az oktatáshoz mi kapcsolódik közvetlenül, biztosan a szakmai 

anyagok tartalmazzák a Klebersberg intézetnél, menet közben tisztázódik. A konyha ebben 

az esetben nem kérdés, a mi tulajdonunk, mi üzemeltetjük az épületet. Az étkeztetés minden 

esetben önkormányzati feladat marad.  Változás ott jelentkezik, ahol a MIK tartotta fenn és 

az is etette a gyerekeket. Pl. Monori gimnázium. Most már az önkormányzatnak kell 

megoldania.  Nálunk nem lesz ebben változás.  A gyermek- és szociális étkezetetés 

önkormányzati feladat. 

Dr.Petky Ferenc: Pl. Gyömrői Speciális Intézet fenntartása a Megyei Intézményfenntartó 

Központnál volt.  Ott van konyha is, ezentúl Gyömrő fizeti?  
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Barta Zoltán: Ez Gyömrő majd megoldja. Ecseren marad az étkeztetés.  Úgy tudja, hogy lesz 

állami kvóta a gyermekétkeztetésre és szociális étkeztetésre. Bár a faluban utóbbi csak 7 

embert érint.  

Gál Zsolt:  Nincs meg a pontos támogatás összege,  és a költségvetési számok sem ismertek, 

bízunk benne, hogy még kapunk állami támogatást. Remélhetőleg teljesen átalakuló 

finanszírozási rendszerben mi is kapunk segítséget. Kéri a testületet bízza meg a 

Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Megállapodás aláírásval. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

266/2012.(XI.07.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy az iskola tekintetében 

a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő  

megállapodást írja alá 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2012. december 12. 

 

Gál Zsolt:  Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 8.45 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 

 
 


