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Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2021. szeptember 30-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 
5 fő jelen van. A polgármester megállapítja, hogy a meghívó a mellékletekkel együtt az SZMSZ szerint megérkezett a 
képviselőkhöz. A polgármester – mivel időközben érkezett szociális kérelem - a meghívótól eltérően tesz javaslatot a 
napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagy jóvá:  
 
Napirend: 

1. Döntés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonába adási kérelmének benyújtásáról 
Előadó: polgármester 

2. Az önkormányzat 2021. I. féléves költségvetéséről szóló beszámoló megvitatása 
Előadó: polgármester 

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása 
Előadó: polgármester 

4. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
szóló 4/2017.(V.4.)önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 

5. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016.(VIII.31.)önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: jegyző 

6. Egyéb ügyek   -     Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozás 
- háziorvosi szolgálat helyzetének megvitatása 
- döntés az MFP pályázat keretében  

7. Szociális ügyek – zárt ülés 
 

1. napirendi pont 
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról elmondja, hogy  
38/2021. számú határozattal döntött a testület az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adási kérelem 

benyújtásáról, a kérelem megküldésre került, eredmény még nincs 
39/2021. számú határozattal döntött a testület a Petőfi és a Kinizsi utca burkolat-felújításának kivitelezőjéről, a 

szerződés a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel megkötésre került, a kivitelezés elindul 
40/2021. számú határozattal döntött a testület a kikötői partfal felújítás kivitelezőjéről, a szerződés megkötésre került, 

a kivitelezés elindul, de ezt fizikailag és pénzügyileg is be kell fejezni december végéig 
41/2021. számú határozattal döntött a testület az MFP pályázat segítségével beszerzendő orvosi eszközökről, a 

megrendelő elküldve. Az ugyanezen pályázat keretében beszerzendő informatikai eszközökről az egyebek 
napirendi pontban fog tárgyalni a testület 

 
A polgármester a két ülés között történt eseményekről tájékoztatást nyújtva elmondja, hogy az önkormányzat 1millió ft 
pályázati támogatást nyert az augusztusi rendezvényekre, az NMI-vel a szerződés kedden aláírásra került. A polgármester 
tájékoztatja a testületet, hogy a mezőgazdasági mintaprogram keretében eddig 104 kg fűszerpaprika őrlemény van, amit 
a tavalyi évhez hasonlóan értékesíteni kíván az önkormányzat. A mozgáskorlátozott egyesület vezetőjének 
kezdeményezésére az önkormányzat segítséget nyújtott abban, hogy az almásból 3 mázsa alma el lett hozva és ki lett 
osztva a csoport tagjai számára, most az idősgondozók segítségével készítteti a felmérést, hogy lenne-e igény az idősek 
részéről ilyen juttatásra 200,- ft/kg áron. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a sikeres pályázat eredményeként 
beindul a felelős állattartás program is, a 30 főből 17 fő volt jelen a programról szóló tájékoztatón, melyen a program 
megvalósításában közreműködő dr. Tálas László állatorvos is részt vett. 
 



 

 

A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 
42/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat-tervezet 

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja. 
 
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

42/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről 
szóló beszámolóját jóváhagyja. 
 
2. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolóra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, 
javaslataikat. A féléves beszámolóval kapcsolatosan a polgármester elmondja, hogy a számok alapján az önkormányzat 
teljesíteni tudta amit tervezett és növelni tudta a tartalékát, bár a fejlesztések egy része pl. kikötői partfal felújítás, Kinizsi, 
Petőfi utca burkolat-felújítása az év hátralévő részében várható. A polgármester elmondja, hogy mivel az önkormányzat 
sikeresen pályázott, így szükséges a 2021. évi költségvetés módosítása is, melyről a következő napirendi pontban fog 
tárgyalni a testület. 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket. 
Nagy Ákos képviselő: Az ingatlan eladásnál és a kommunikációs szolgáltatásoknál látott előirányzat túllépést, ezeknek 

mi az oka? 
Jagicza Petra gazdálkodási előadó: Az ingatlan eladásnál nem volt betervezve a vaskúti ingatlanrész eladása, a 

kommunikációs szolgáltatásoknál informatikai szoftver került beszerzésre a konyhának illetve a covid miatt 
nagyon megnőtt a háziorvosi szolgálat telefonszámlája. 

 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

43/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról 
szóló, az előterjesztés 1-4. számú mellékletét képező beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
3. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
módosítására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, 
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy tudomása szerint nagyon régen állt ilyen jól anyagilag az önkormányzat. 
Ennek oka a kompok, révek támogatás változása, mely szerint a korábbi 15millió forint helyett a hiány 90%-át 
finanszírozzák meg sikeres pályázat esetén. A másik ok 6milliós kieső IPA kompenzáció. A polgármester elmondja, 
hogy a főösszeget megnövelik az elnyert pályázatok is, azonban összességében elmondható, hogy az önkormányzat 
számára kedvező változások miatt kell módosítani a költségvetést, hiszen látható, hogy a terv szerint tovább nő a tartalék 
összege, ami a jövőbeni fejlesztésekhez lehet jó alap. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza: 

8/2021.(X.7.)önkormányzati rendelet 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.10.)önkormányzati rendeletének módosításáról 
(a Rendelet teljes szövegét lásd jkv.melléklete) 

 
4. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az anyakönyvi rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
 Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza: 

9/2021.(X.7.)önkormányzati rendelet 
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,  



 

 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló  
4/2017.(V.4.)önkormányzati rendelet módosításáról 

(a Rendelet teljes szövegét lásd jkv.melléklete) 

 
5. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, 
javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza: 

10/2021.(X.7.)önkormányzati rendelet 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

 10/2016.(VIII.31.)önkormányzati rendelet módosításáról 
(a Rendelet teljes szövegét lásd jkv.melléklete) 

 
6. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához való csatlakozásra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg 
észrevételeiket, javaslataikat. 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Régi dolog, nagyon jó, hogy egy ilyen kis faluban tudja adni az önkormányzat, vannak 

jelentkezők. 
Vörös Ferenc képviselő: Egyetért, a tavalyi évben is volt, most is csatlakozni kell. 
Gál Vilmosné jegyző: Három kérelmező volt tavaly, kettő támogatásra, egy – az egy főre jutó jövedelem miatt – 

elutasításra került. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

44/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatosan az alábbi döntést hozza: 
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.  

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését a https://bursa.emet.hu/Onk/TOnkBelep.aspx  internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti.  

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól 
bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. október 1. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a háziorvosi szolgálat helyzetére vonatkozó 
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester 
elmondja, hogy a Tolnay doktornő szerződése lejár, ő szeretne a lakóhelyén háziorvos lenni. Van egy 62 éves érdeklődő, 
aki a kórházból szeretne „kijönni”, de nem szeretné a praxist csak helyettesítőként. A polgármester elmondja, hogy a 
legjobb szolgáltatást akkor kapná a település, ha valaki praxisként szeretné vinné. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: Ő tudna valakit akit esetlegesen érdekelne, belgyógyász és készül a háziorvosi 

szakvizsgára. 
Arató Béla polgármester: Felhatalmazza a képviselő asszonyt, hogy akkor hívja fel most és konkrétan kérdezzen rá. 

https://bursa.emet.hu/Onk/TOnkBelep.aspx


 

 

A polgármester szünetet rendel el. 
Szünet után. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: Sajnos nem vállalja, szeretné letenni előtte a szakvizsgát. 
Arató Béla polgármester: Akkor most abban kell irányt mutatnia a testületnek, hogy merre induljon az önkormányzat. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: Meg kell kérdezni mindkettőt, hogy milyen feltételekkel vállalnák a helyettesítést. 
Arató Béla polgármester: A szomszédos háziorvos vállalkozóként mint a Tolnay doktornő, a másik jelentkezőnél még 

nagy a bizonytalanság. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra: 

45/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat-tervezet 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, tárgyaljon a háziorvosi helyettesként 
jelentkezőkkel, hogy milyen feltételek mellett vállalnák 2021.01.01-től a háziorvosi helyettesítést. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a következő ülésre döntéshozatal céljából terjessze elő a megállapodási feltételeket. 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő ülés 
 
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

45/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, tárgyaljon a 
háziorvosi helyettesként jelentkezőkkel, hogy milyen feltételek mellett vállalnák 2021.01.01-től a háziorvosi 
helyettesítést. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a következő ülésre döntéshozatal céljából terjessze elő a megállapodási 
feltételeket. 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő ülés 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként kiküldött közösségi kezdeményezésre, mely szerint Mayer Nándor 
részesüljön posztumusz díszpolgári címben, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Elég nagy energiát fektettek bele az ismertető műsorba és szedték össze a 

támogatókat. 
 
A kezdeményezéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

46/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat-tervezet 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mayer Nándornak, településünk első és sokáig egyetlen 
tanítójának, a helyi kulturális élet megalapozójának és szervezőjének posztumusz díszpolgári címet adományoz. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezőket értesítse a testület döntéséről és felhatalmazza a polgármestert a díszpolgári cím 
átadásával kapcsolatos – helyi rendelet szerinti – feladatok elvégzésével. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.11.15. 
 
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

46/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mayer Nándornak, 
településünk első és sokáig egyetlen tanítójának, a helyi kulturális élet megalapozójának és szervezőjének 
posztumusz díszpolgári címet adományoz. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezőket értesítse a testület döntéséről és felhatalmazza a 
polgármestert a díszpolgári cím átadásával kapcsolatos – helyi rendelet szerinti – feladatok elvégzésével. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.11.15. 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az MFP orvosi eszköz pályázatához az informatikai eszközökre 
vonatkozóan is megérkeztek az árajánlatok, melyről a hivatal készített egy írásos előterjesztést, amit átad a képviselőknek. 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az óvodavezető jelezte a fenntartó felé, hogy a létszám meg fogja haladni 
a köznevelési törvény szerinti maximális létszámot, így annak túllépéséhez kezdeményezi a fenntartói hozzájárulás 
megadását. A hivatal erről is készített egy írásos előterjesztést, melyet átad a képviselőknek. 
A polgármester az előterjesztések tanulmányozására szünetet rendel el. 
Szünet után. 



 

 

A polgármester először az informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó előterjesztést bocsátja vitára és kéri a testületi 
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

47/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat 
A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MFP-AEE/2021. orvosi eszközök pályázat 
informatikai eszközök helyi beszerzési eljárásában, bruttó 531.900,- ft vállalkozói díj ellenében a LB Computer 
Kft.-t (6500 Baja, Attila u. 8.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vállalkozói szerződés elkészítéséről és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: szerződés – jegyző, egyéb – polgármester 
Határidő: szerződés – 2021.10.15., egyéb – 2021.12.31. 
 
A polgármester ezt követően az óvodai létszámra vonatkozó előterjesztést bocsátja vitára és kéri a testületi tagokat, 
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: Tudomása szerint most jelenleg 26 óvodás van. 
Gál Vilmosné jegyző: Az óvodavezető tájékoztatása szerint – ha addig nem történik változás – februárra meg fogják 

haladni pár fővel a 30-as létszámot. 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Ez az iskola szempontjából kedvező, ugyanakkor finanszírozási szempontból már 

nem lesz az. 
Vörös Ferenc képviselő: Az önkormányzat nem tehet majd mást, mint megoldja azt a helyzetet is, mindegy hogy 

mennyibe kerül, mert kell több óvónő, dajka és nem lesz altatószoba, mert két csoportszoba is kell. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: Az óvodavezető nagyon odafigyel a létszámra, ezt saját tapasztalatból is tudja, a 2,5 

év alatti gyerekek terhére mindig tartalékol helyet az esetleges beköltözőknek, azonban ha a létszám átlépi a 30-
as határt akkor valóban csoportot kell bontani. 

 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

48/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
25.§ (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2021/2022. évben engedélyezi a Dunafalvi Katica 
Napköziotthonos Óvodában a maximális csoportlétszám 20%-kal való átlépését. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az intézmény vezetőjét értesítse. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.10.01. 
 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Lemle Zoltán Polgárőrség vezető: A Polgárőrség nevében megköszöni az önkormányzat által nyújtott támogatást. 

Tájékoztatja a testületet, hogy rossz anyagi helyzetbe került a polgárőrség, mivel nagy a feladat, csak ebben a 
hónapban 149 migránst fogtak. 40 fő van az egyesületben, ebből 10-15fő dolgozik aktívan. Hangsúlyozni kívánja, 
hogy ez egy veszélyes feladat, a helyi rendőrt mindig elrendelik máshová. A holnapi napon 3 főnek lesz 
megköszönve a munkája, melyben a polgármester is közreműködik. Azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy 
nyújtson póttámogatást az egyesületnek. Elmondja, hogy ő mindig elszámol a kapott támogatással. A 
vízirendőrök, határőrök elismerik az egyesület munkáját ebben a migránsfogó munkában. 

Arató Béla polgármester: Hercegszántó mit csinál? 
Lemle Zoltán Polgárőrség vezető: 40 km-re vagyunk a határtól, drónok vannak. Hogy lehetnek itt? Vízen jönnek át. A 

polgárőrök segítenek a szántói kirendeltségnek. Felhívja a figyelmet, hogy aki talál elhagyott csomagokat stb.-t, 
ne fogja meg, mert betegséget hordoz. 22ezer ft egy tank benzin, reggel és éjszaka folyamatosan megy az autó. 
Ebben az évben a megnövekedett feladatok miatt lenne szükség plusz támogatásra. 

 
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

49/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat-tervezet 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére, 
megnövekedett feladataik okán egyszeri 100.000,- ft többlet támogatást nyújt a Dunafalvi Polgárőr Egyesület részére.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.12.31. 



 

 

 
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

49/2021.(IX.30.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére, megnövekedett feladataik okán egyszeri 100.000,- ft többlet támogatást nyújt a 
Dunafalvi Polgárőr Egyesület részére.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.12.31. 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs. 
 
7. napirendi pont – Szociális ügyek – zárt ülés (lásd szociális ülés jkv.) 
 
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti. 
 

kmf. 
 
 

   Arató Béla     Gál Vilmosné 
                   polgármester        jegyző  


