Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
6/R/2022.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. március 10. napján – 1500 órai kezdettel – a
Polgármesteri Hivatal Ruisz Ferenc kistanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester, Fekete
Attila, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Tarkó Gábor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Hegedűs Béla Tibor és Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési
Központ intézményvezetője, Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért
felelős alpolgármester
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, és a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Hegedűs Béla Tibor és Uj Zoltán képviselő urak jelezték távolmaradásukat.
Javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
1)
2)
3)
4)
5)

A gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felbontása
Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott bérének kiegészítése
A II. számú háziorvosi körzet rendelési idejének változása
A Szent György napi búcsú megrendezési jogának átengedéséről
A város 2022. évi rendezvénytervéhez plusz forrás biztosítása

Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendeket
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket
illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: A gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felbontása
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzatát hivatalosan még nem
értesítették, de dr. Varga Sándor gyermekorvos elhunyt. Halála előtt azonban Dr. Varga Sándor
levélben nyilatkozott arról, hogy a praxisjogot térítésmentesen visszaadja a Városnak. Amennyiben
a testület elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, tehát jóváhagyja a feladat-ellátási szerződés
2022. március 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését, akkor az erről szóló
döntést az ülés után azonnal továbbítja a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályához annak érdekében, hogy tárgyalásokat folytathasson a helyettes orvos
személyéről, aki 2022. április 1. napjától látná el feladatát. Egyeztetett dr. Romansky Dórával, aki
vállalja, hogy a betöltetlen praxist az önkormányzat megbízása alapján helyettesítési státuszban
április 1-jével tovább viszi, illetve egyeztett a három háziorvossal is, akik vállalják ebben az
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átmeneti időszakban a gyermekek ellátását, melyhez dr. Romansky Dóra doktornő szakmai
segítséget nyújt.
Fekete Attila képviselő: Határozott vagy határozatlan idejű szerződést köt az önkormányzat a
helyettes orvossal?
Pap István Tibor polgármester: A 2022. március 30.-i rendes ülésen tud erre konkrét választ adni,
addig egyeztetést kell folytatnia a doktornővel és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
illetékeseivel. Arra kell törekedni, hogy főállásban adja ki a praxist az önkormányzat, ami nehéz
dolog, hiszen orvoshiány van.
Magyar Tibor képviselő: A praxisra jelentkező gyermekorvosnak ingyenesen kell biztosítani a
praxisjogot?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Igen, 0 Ft-ért is átadható. Az előző orvos, illetve családja számára
a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló 6 hónap ideje alatt az Önkormányzatnak kell
gondoskodnia arról, hogy a feladatellátást helyettes orvossal biztosítsa.
Pap István Tibor polgármester: Varga Sándor doktor úr nyilatkozatában az szerepel, hogy a
praxisjogot térítésmentesen adja vissza az önkormányzatnak, de itt most nem az anyagi
haszonszerzés a cél, hanem hogy legyen egy főállású gyermekorvosa a városnak. Kéri, akinek
további kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Mezőhegyes Város Önkormányzata és Dr. Varga Sándor gyermekorvos között
a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában 2012. decemberében kötött - 2013. január 1
napjával hatályba lépett - feladat-ellátási szerződést 2022. március 31. napjával, közös
megegyezéssel történő megszüntetését hagyja jóvá és hatalmazza fel a polgármestert a feladatellátási szerződés megszüntetésének aláírására, és tárgyalások kezdeményezésére a helyettes orvos
személyéről, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
43/2022. (III.10.) Kt. számú határozat
A gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felbontása Dr. Varga Sándor gyermekorvossal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Önkormányzata és Dr. Varga Sándor
gyermekorvos között a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában 2012. decemberében kötött
- 2013. január 1 napjával hatályba lépett - feladat-ellátási szerződés 2022. március 31. napjával,
közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésének
aláírására, és tárgyalások kezdeményezésére a helyettes orvos személyéről.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. március 31.
2. napirendi pont: Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott bérének kiegészítése
Pap István Tibor polgármester: A Start közmunkaprogramban a dolgozók bérét a
Kormányhivatal Munkaügyi osztálya biztosítja. A munkairányítók – az idei bérek alapján - bruttó
143.000.-Ft bért kapnak. Ezt a bért csak azok a munkairányítók kaphatják meg, akik iskolarendszerű
képzésben szereztek megfelelő végzettséget és képzettséget. Kevesebb bért kaphatnak azok a
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munkairányítói munkát is végző személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő iskolai
végzettséggel, de kis munkairányítói munkát végeznek. Horváth Zoltánné évek óta részt vesz a
közmunka programokban. Tavaly és idén is kis munkairányító munkát végez, irányítja a savanyító
üzemben folyó munkát, de ellátja a mezőgazdasági programban is a munkairányító helyettesítését,
és részt vesz a mezőgazdasági program munkafolyamatának a szervezésében is. A részére
megadható bér jelenleg bruttó 110.000.-Ft. Az önkormányzat ezen bérnél magasabb bért is
megállapíthat a dolgozónak, de a támogatott bér és a megállapított bér közötti különbözetet saját
forrásból kell biztosítania. A képviselő-testület 2020. júliusától megadta részére az akkori
munkairányító bért, a 2022. évi költségvetésbe bruttó 33.000, -Ft/hó bérkiegészítés lett betervezve,
ezt javasolja számára megadni. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, valamint a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján bruttó 33.000, -Ft/hó bérkiegészítést
állapítson meg a havi munkabérén felül Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott részére, kis
munkairányítói tevékenység ellátásáért, 2022. március 1.-jétől 2022. december 31.-éig, melynek
fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terményértékesítés árbevétele legyen,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
44/2022. (III.10.) Kt. számú határozat
Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott bérének kiegészítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közfoglalkoztatási bér és a
közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény alapján bruttó 33.000,-Ft/hó bérkiegészítést állapít meg - havi munkabérén felül - Horváth
Zoltánné közfoglalkoztatott (szül: Medve Barbara Mezőhegyes, 1974.05.19., anyja neve: Silóczki
Borbála) Mezőhegyes, Május 1-tér 9/1. szám alatti lakos részére, kis munkairányítói tevékenység
ellátásáért, 2022. március 1.-jétől 2022. december 31.-éig.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terményértékesítés árbevétele.
Felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon Horváth Zoltánné kinevezési
okiratának módosításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Tarkó Gábor képviselő: Faragó Eliza az Újtelepi óvodában évek óta közfoglalkoztatottként
dolgozik. Feladatát jól végzi, munkatársai meg vannak elégedve vele. Van-e lehetőség magasabb
bért adni részére?
Pap István Tibor polgármester: Kéri Verébné Sulyok Évát, a József Attila Általános Művelődési
Központ intézményvezetőjét, mondja el véleményét.
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője: 2021.
évben nem volt betöltetlen álláshely, hogy pedagógiai asszisztensként alkalmazhassa Faragó Elizát
az intézmény. A köznevelési törvény előírja, hogy amennyiben van főállásban alkalmazott
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szakképzett dolgozó, akkor nem alkalmazható szakképzett közfoglalkoztatott, csak segédmunkára
és segédmunkás bérért. Nemcsak Faragó Elizát érinti ez a kialakult helyzet, hanem további 4-5 főt
is. A következő testületi ülésre előterjesztést készít ebben a témában.
Tarkó Gábor képviselő: Méltánytalannak tartja ezt a helyzetet. Kéri az intézményvezető asszonyt,
hogy készítse el az előterjesztést minden olyan dolgozóra vonatkozóan, akit érint ez a probléma.
3.

napirendi pont: A II. számú háziorvosi körzet rendelési idejének változása

Pap István Tibor polgármester: A Mezőhegyesi II. számú háziorvosi körzet vállalkozó
háziorvosa, dr. Balla Szilárd kérelmet nyújtott be a körzet rendelési idejének változására
vonatkozóan, oly módon, hogy a rendelési időt a jelenlegi heti 15 óra helyett, heti 18 órára növeli.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a II.
számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosításához, dr. Balla Szilárd háziorvos kérelmének
megfelelően, az alábbiak szerint: hétfő: 8.00-11.00 és 14.00-15.30 óra, kedd: 8.00-11.00 óra, szerda:
8.00-11.00 óra, csütörtök: 8.00-11.00 és 14.00-15.30 óra, péntek: 8.00-11.00 óra, és kérje fel a
polgármestert, hogy gondoskodjon a feladatellátási szerződés módosításáról, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
45/2022. (III.10.) Kt. sz. határozat
Feladat-ellátási szerződés módosítása a rendelési idő változásának megfelelően
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul a II. számú háziorvosi körzet rendelési idejének
módosításához, dr. Balla Szilárd háziorvos kérelmének megfelelően, az alábbiak szerint:
1. Hétfő: 8.00-11.00 és 14.00-15.30 óra
2. Kedd: 8.00-11.00 óra
3. Szerda: 8.00-11.00 óra
4. Csütörtök: 8.00-11.00 és 14.00-15.30 óra
5. Péntek: 8.00-11.00 óra
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a feladatellátási szerződés módosításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
4. napirendi pont: A Szent György napi búcsú megrendezési jogának átengedéséről
Pap István Tibor polgármester: A Szent György napi búcsúval kapcsolatos határozati javaslatban
az szerepel, hogy a rendezvény megrendezésének jogát engedje át a testület a Mezőhegyesi József
Attila Általános Művelődési Központnak azzal, hogy az ÁMK a szervezéshez a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület segítségét vegye igénybe, melyért cserébe a közterülethasználati díjakból befolyó bevétel az egyesületet illesse.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Mekkora bevételt jelent általában a közterület-használati
díjakból befolyó összeg?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ez függ az árusok számától, de körülbelül 300.000-500.000,- Ft
összegről van szó.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, hogy a rendezvény után a Mezőhegyesi József Attila
Általános Művelődési Központ tájékoztassa a képviselő-testületet a Szent György napi búcsú
kiadásairól, bevételeiről, és az elvégzett feladatairól.
Kovács István képviselő: A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjaként köszöni
a felkérést és a lehetőséget. Egész napos munkáról van szó, igyekeznek helytállni április 24-én.
Fekete Attila: A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület számlaképes? Hol kerül
megrendezésre a búcsú?
Kovács István képviselő: Igen, számlaképes.
Pap István Tibor polgármester: A Zöld város kialakítása projekt keretében elkészül addigra az
ÁMK előtti tér, így javasolta, hogy a Szent György napi búcsú a magtár és az ÁMK közötti területen
kerüljön megszervezésre.
Tarkó Gábor képviselő: Szeretné, ha szerepelne a jegyzőkönyvben, hogy megkérte Karsai Sándor
műszaki csoportvezető urat arra, hogy készítsen költségvetést arra vonatkozóan, hogy mennyi
költséget jelentene az ÁMK meszelése, és a „kacsacsőr” árnyékolók visszahelyezése. A meszelés
nagyon sokat jelentene a területrendezés összképében, az árnyékolók visszaadnák az épület stílusát.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a 2022. április 24.-ei Szent György napi búcsú megrendezésének jogát
engedje át a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központnak azzal, hogy az ÁMK a
szervezéshez a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület (Mezőhegyes Rózsa u. 14/A.)
segítségét is igénybe veheti, és a rendezvényből – a közterület-használati díjakból - befolyó bevétel
az egyesületet illesse, melyet saját működtetésére fordíthat, ugyanakkor az ÁMK-t és az egyesületet
közösen terhelje a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos minden kötelezettség és felelősség,
valamint a fentiekről és a bevétel elosztásáról az ÁMK és az egyesület külön írásbeli megállapodás
kötésére legyen köteles, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
46/2022. (III.10.) Kt. számú határozat
A Szent György napi búcsú megrendezési jogának átengedéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2022. április 24.-ei Szent György napi búcsú
megrendezésének jogát átengedi a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központnak
azzal, hogy az ÁMK a szervezéshez a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
(Mezőhegyes Rózsa u. 14/A.) segítségét is igénybe veheti.
A rendezvényből – a közterület-használati díjakból - befolyó bevétel az egyesületet illeti, melyet
saját működtetésére fordíthat, ugyanakkor az ÁMK-t és az egyesületet közösen terheli a rendezvény
lebonyolításával kapcsolatos minden kötelezettség és felelősség.
A fentiekről és a bevétel elosztásáról az ÁMK és az egyesület külön írásbeli megállapodás kötésére
köteles.
Felelős: Mitykó Zsolt alpolgármester,
ÁMK Közművelődési Intézményegységének vezetője
Határidő: folyamatában
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5. napirendi pont: A város 2022. évi rendezvénytervéhez plusz forrás biztosítása
Pap István Tibor polgármester: Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és
kultúráért felelős alpolgármester úr az ülés előtt egy munkaanyagot adott a képviselőknek az
augusztus 19-20.-ai rendezvény tervéről, melyben költségterv is szerepel. Az éves rendezvényterv
végrehajtására a 2022. évi keretösszeg az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 5,5 millió Ft
volt. A Szent György Nap megrendezésére az önkormányzat 1 millió Ft-ot nyert pályázati forrásból.
Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság a rendezvénykeret terhére 6.365.000, Ft-ot osztott szét. Magyar Tibor a bizottság elnöke már akkor jelezte, hogy kéri a testülettől a keret
megemelését, hiszen az augusztus 20. méltó megünnepléséhez is további forrásra van szükség. Az
elkészített tervben szerepel, hogy az augusztus 19.-i sztárfellépő a Groovehouse lenne, bruttó 1,6
millió Ft-os fellépési díjjal, és miután nagy érdeklődés mutatkozik már most a sztárfellépők
vonatkozásában, sürgősen dönteni kell a kérdésben. A szervezőbizottság számításai szerint
augusztus 19. összköltsége 2,7 millió Ft, augusztus 20.-a pedig további 2,58 millió Ft lenne.
Javasolja a 2022. évi rendezvénykeret 3 millió Ft-tal való megemelését, azért, hogy a jelentősebb
fellépőket még le tudja hívni a szervezőbizottság a városba. Kéri az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság elnökét, Magyar Tibor urat, hogy a szervezőbizottsággal, és Paulikné
Szabó Ildikó asszonnyal, a Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület vezetőjével tekintsék
át és tárgyalják újra az éves rendezvénytervet és az augusztusi tervezetet, mind tartalmilag, mind
pedig a költségek vonatkozásában, és a márciusi rendes ülésen beszéljék meg a költségek alakulását.
Fekete Attila képviselő: Van elképzelés arról, hogy ki vagy kik legyenek az augusztus 20.-i
sztárfellépők?
Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért felelős alpolgármester:
Igen, vannak elképzelések, de még képlékeny a dolog, hiszen február végén már alig lehetett találni
olyan zenekart, aki szabad ebben az időpontban.
Pap István Tibor polgármester: Az augusztus 20.-i fő attrakció a jubileumi Mazsorett Fesztivál
lesz.
Fekete Attila képviselő: Ingyenesen felajánlja a saját tulajdonában lévő 6x3 méter nagyságú
sátrait, ezzel is csökkentve a kiadásokat.
Tarkó Gábor képviselő: 20 éves álma teljesülne, ha Mezőhegyes három-öt éven belül
fesztiválvárossá válna, mellyel óriási bevételre tehetne szert a város. A közös gondolkodást már
most el kellene kezdeni ebben az ügyben. Fontosnak tartja, hogy tehetséges, feltörekvő, fiatal
zenekarok is esélyt kapjanak fellépésre. Nagy kihívás ez a feladat, de van benne potenciál.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a város 2022. évi
rendezvénytervének keretét emelje meg 3.000.000, - Ft-tal (azaz hárommillió forinttal) az augusztus
20.-ai rendezvény méltó lebonyolítása céljából, melynek fedezete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének tartaléka legyen, és kérje fel az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottságot és az augusztus 20.-ai rendezvény szervezőbizottságát, hogy a fenti összeget a fenti
célra használja fel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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47/2022. (III.10.) Kt. számú határozat
A város 2022. évi rendezvénytervéhez plusz forrás biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2022. évi
költségvetésében a város 2022. évi rendezvénytervének keretét megemeli 3.000.000, - Ft-tal (azaz
hárommillió forinttal) az augusztus 20.-ai rendezvény méltó lebonyolítása céljából.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka.
Felkéri az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságot és az augusztus 20.-ai
rendezvény szervezőbizottságát, hogy a fenti összeget a fenti célra használja fel.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, bejelentése, észrevétele van, tegye meg.
Kérdés, bejelentés, észrevétel nem volt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Fekete Attila és Tarkó Gábor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést – 1540 órakor – berekesztette.
K. m. f.
Pap István Tibor
polgármester

Fekete Attila
képviselő

Szentmihályi Ferenc
jegyző

jegyzőkönyv-hitelesítők
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Tarkó Gábor
képviselő

