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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18:00 
órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Riba László képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. 
ülés határozatképes, melyet megnyit. Bodó Ferenc képviselő jelezte távolmaradását 
munkahelyi elfoglaltságai miatt. Külön köszönti a Szociális Alapszolgáltatási Központ 
munkatársait Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezetőt, valamint családgondozónkat 
Horváthné Szlavati Gabriellát.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
36/2015 (V.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. május hó 26. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  
 
1.) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2014. évi munkájának 

valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
átfogó értékeléséről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
2.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
3.) Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban az ENERIN Kft-

vel kötendő vállalkozási és bérleti szerződés jóváhagyására. 
              Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
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4.) Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról.  

         Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság 
Kaposvár kapitányságvezető kinevezéséről 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesületbe való belépésről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

7.) Egyebek 
 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.)  Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2014. évi munkájának 

valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
átfogó értékeléséről. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A települési tanácskozás már megtartásra került március 28-án. Részt vett rajta mindenki, aki 
a gyermekvédelem területén Bodrogon dolgozik. Sajnos az utóbbi hónapokban betöltetlen 
volt a családgondozói pozíció a településünkön Madarászné Nagy Ágnes távozásával.  Ezt a 
beszámolót még ő készítette el, hiszen a tárgyalt időszakban ő töltötte be ezt a pozíciót. A 
testület véleményem szerint örülhet annak, hogy a családok helyzete nem olyan rossz. A 
jelzőrendszer jól működik. Akik az emberekkel közvetlenebb kapcsolatban vannak, mint 
például a falugondnok, családsegítő, védőnő jelzik egymásnak a problémákat, és az emberek 
is fordulhatnak hozzájuk. A prevencióra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Az IKSZT- ben 
mi is igyekszünk a családoknak, gyerekeknek olyan programokat szervezni, hogy ne érezzék 
hátrányát annak, hogy falusi környezetben élnek.Gabi megtennéd, hogy beszélsz magadról 
pár szót? 
 
Horváthné Szlavati Gabriella családgondozó: 
Pedagógusként dolgoztam gyermekeim születése előtt, erre a pályára azonban nem tértem 
vissza. Amikor a gyermekek elég nagyok lettek besegítettem a családi vállalkozásba, de most 
jött el az ideje annak, hogy újra visszatérjek ebbe a szférába. Örülök neki, hogy itt lehetek, 
szeretek Bodrogra is átjárni Somogyjádról. Mindenki nagyon kedves.      
 
Riba László képviselő 
Sok sikert kívánunk itt Bodrogon. Jó a közösség. A polgármester is maximálisan segítőkész. 
Én úgy gondolom, hogy nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő települések is vannak a 
környéken.  
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
37/2015 (V.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ beszámolóját, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékeléséről, a 
családsegítő szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a helyi önkormányzat 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített beszámolót és az jóváhagyólag elfogadta. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
2) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A pályázati lehetőségről már beszéltem veletek előzetesen telefonon. Én rangsoroltam hogy 
mi lenne a fontosabb. Az út és járdafelújításra maximum 15 millió Ft támogatásra 
pályázhatunk. Az orvosi rendelő felújítására maximum 30 millió Ft összegben lehetne 
pályázni, de ezt közösen elvetettük. Lehetne rajta mit csinálni, de nincs olyan rossz állapotba, 
hogy erre költsünk. Az utakkal kapcsolatban már felmerült, hogy ha ezt választjuk melyik utat 
csináljuk meg. A Kossuth Lajos utca, amelyben az emberek nagy többsége lakik a 
Közútkezelő kezelésében van. A Petőfi u. nagyjából rendben van, a Rákóczi utcában 1 ember 
lakik. Én úgy gondolom, hogy a járdáinkat kellene először rendbe tenni.  Abban az esetben ha 
megpályázzuk mind a 15 millió Ft-ot, akkor az önerő összege 2,6 millió Ft. Fejlesztési 
tartalékunk 3,2 millió Ft jelenleg. azt kell mérlegelnünk, hogy mennyi önerőt vállalunk fel, 
hogy még maradjon pénzünk is. Ha kihasználjuk a maximális támogatást gyakorlatilag 1 
millió Ft-ért kapunk 5 millió Ft-ot. Arról is kellene beszélnünk, hogy melyik járdaszakaszok 
legyenek megcsinálva. Végig néztük a járdákat a településen. Van, ahol nincs semmi gond, 
van ahol viszont ketté van törve a járda. Dezsőnek az volt a véleménye, hogy legalább a 
központban legyen térkő, ahol viszont már elkezdtük megcsinálni ott fejezzük be aszfalttal. 
Szerintem is egységesebb lenne így.   
 
Szentgróti József alpolgármester 
Jó az aszfalt is, csak jó minőségű munkát végezzenek.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A Lengyel féle árajánlatban ígéretet tettek, hogy ugyanannyiért csinálják meg a térköves 
megoldást, mint az aszfaltost.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
A térkő mobil ha fel kell szedni utána vissza tudjuk tenni nem kell feltörni az egészet.  



4 
 

 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Csak arra kell vigyázni, hogy az emberek ne sózzák. A Lengyel féle árajánlatban bent van az 
is, hogy amit feltörnek, azt felhasználhatjuk a dűlőutak felújításához. Abban kellene 
döntenünk, hogy hány métert csinálunk meg. Át kell gondolnunk, mert az önerő összege is 
ennek a függvénye.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Annyi feladatunk lehet még ebben az évben, amire kellhet. Összeget pályázunk meg vagy 
métert? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Be kell adnunk az árajánlatot a pályázathoz, és ezzel teljesen megegyezőnek kell lennie. ezt 
tudjuk elszámolni majd.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Fontos lenne a központi részen a felújítás, illetve lehet, hogy kicsit azt mondjátok, hogy haza 
beszélek, de az iskola környékén is nagyon rossz a járda. Természetesen egyetértek azzal is, 
hogy a holland házig legyen kiépítve, ha már elkezdtük ott. Minél többet csináljunk meg a 
mellett, hogy természetesen tartalékoljunk, amennyit lehet.   
 
Riba László képviselő: 
Ha a műszaki tartalom egyezik, akkor válasszuk az olcsóbb ajánlatot és akkor többet 
megtudunk csinálni. Talán még az egész falu i kijönne belőle. Ebben az esetben viszont ki 
kellene használni a teljes 15 millió Ft-os összeget.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Jó ideje itt ülünk testületi üléseken és már az idejét sem tudjuk mikor volt utoljára ilyen 
pályázat. Valószínűleg nem is lesz mostanában ilyen lehetőség.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Gondoljuk át az önerő miatt. Ha bevállaljuk a 15 milliós támogatást 600 e Ft fejlesztési 
tartalékunk marad. A garázst meg tudjuk ugyan csinálni, arra már megvan a fedezet. A 
kertészetből is fog idén is bejönni egy kis haszon, ha az időjárás is kegyes lesz.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A pályázaton azt most még nem kell eldöntenünk, hogy melyik szakaszok lesznek felújítva, 
csak hogy hány méter milyen összegért?       
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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38/2015. (V. 26.) képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) alpontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása – támogatására pályázatot nyújt be. A képviselő-testület az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 75. § (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, járdák, hidak felújítása – 
támogatására kiírt pályázat megvalósításához szükséges 1.380.538,-Ft saját forrás 
rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2015. június 09 

 
3.) Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban az ENERIN Kft-

vel kötendő vállalkozási és bérleti szerződés jóváhagyására 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester 
ezt az ajánlatot már többször átbeszéltük nem változott semmi a tartalmában. Jóvá 
kellene hagyni a testületnek a szerződés megkötését. Egy helyen javítani kellett ugyanis 
azt tartalmazta, hogy közbeszerzési eljárás keretein belül nyerték meg a kivitelezést, ez 
azonban valótlan, hiszen Bodrogon nem érte el a közbeszerzési értékhatárt a fejlesztés 
értéke.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Magyar Tibor úr, aki a testületi üléseken is részt vett elmondta, hogy szeptember 10-ig 
tudja visszaigazolni a gyártó, hogy megvannak a lámpatestek. Igazából őket sürgeti az 
idő mert idén már be is kell fejezni a beruházást.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Jelenleg az EHSZER Kft-vel végeztetjük a karbantartást, amíg ez a konstrukciós be nem 
indul. Sajnos a mostani rendszerben többe kerül a karbantartás és a rendszerhasználati 
díj, mint az energia   
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2015 (V.26.) sz. önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyta az ENERIN 
Sümeg Energetikai Kft.-vel Bodrog községben a közvilágítás korszerűsítésére 
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kötendő vállalkozási és bérleti szerződést és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására 
 
Felelős:  polgármester   
Határidő: Értelem szerint 
 

 
 4.)Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási  
Megállapodásának módosításáról.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A társulási megállapodás apróbb módosításokat 
tartalmaz. A Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás 2015. április 23-án tartott Társulási 
Tanácsülésén elhangzottaknak megfelelően előkészítésre került a társulási megállapodás 
módosítása. A módosítás az óvodai nevelés helyébe lépő egységes óvoda-bölcsödei nevelést, 
valamint a társulási megállapodás VIII. fejezetében szereplő finanszírozást érinti. 
Igazából bodrogi gyerek nem jár az intézménybe, beleszólásunk sincs a társulással 
kapcsolatos döntésekbe. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Pénzbe nem kerül nekünk a társulás, sokat nem kell gondolkoznunk ezen a napirendi 
ponton.   
 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az óvodai nevelés ellátása kötelező önkormányzati feladat, így valahova tartoznia kell a 
településnek.  
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

40/2015 (V.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai 
Társulás Társulási Megállapodását a jegyzőkönyv mellékletét képező változatlan 
formában jóváhagyja, elfogadja.  
Utasítja a polgármestert a módosított társulási megaállapodás aláírására.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyó határozatot haladéktalanul küldje meg a Társulás 
Elnökének.  

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
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        dr. Lukács Zoltán jegyző (közlésért) 
Határidő: 2015.május 27.  
 

 
5. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság 

Kaposvár kapitányságvezető kinevezéséről 
 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény vonatkozó bekezdése alapján a 
Rendőrkapitányságok vezetői kinevezéséhez ki kell kérni a területileg illetékes 
önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét. A jelölt Dr. Heffner Attila 
alezredes úr. Kérem, értsen egyet a testület az alezredes úr kinevezésével. Mivel nem 
ismerjük őt, és nem tudjuk megítélni az ő szakmai felkészültségét, érdemben nem 
tudunk véleményt nyilvánítani.  
 

Sütő Ervinné polgármester: 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

41/2015 (V.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja Dr. Heffner Attila r. 
alezredes úrnak a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Kaposvár 
kapitányságvezetői kinevezését.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint  
 

6. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesületbe való belépésről.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A Közkincs egyesületbe való belépésünk a falunap miatt hasznos lenne. Ha belépünk tudunk 
sátrat hozni tőlük kedvezményes áron. 10 e Ft-ot spórolunk, ha belépünk, még ha a 10.000 Ft-
os tagdíjat be is fizetjük. A falunappal kapcsolatban szeretném még kérni, hogy gyűjtsetek ti 
is szponzorokat, hogy meg tudjuk valósítani idén is a falunapot. 
 
Riba László képviselő: 
Lépjünk be. Ha nem innen hozzuk a sátrat, valahonnan kell szereznünk. A faluban 
megszokták már, hogy van falunap, tartsuk ezt a színvonalat. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
42/2015 (V.26.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy belép a 
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesületbe. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a belépési nyilatkozat 
cégszerű aláírással történő ellátásáról, valamint az évi 10 000 Ft-os tagdíj kifizetéséről a 
Kaposvári Közkincs Egyesület által megadott számlaszámra. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester. 
Határidő: Azonnal 
  
7. Egyebek 
 
7.1. Gyereknap Bodrogon 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szombaton 15 órától kezdődne a program. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy 
kicsik és nagyok egyaránt jól érezhessék magukat. Lesz agyagozás, arcfestés is. A program a 
májusfa kivétellel zárul. Ez nekünk igazából csak munkába kerül, de itt az IKSZT megoldjuk 
a dolgot. Maximum 10-15 ezer Ft kell rá a költségvetésből csokira, lufira.  Tudom, hogyx a 
gyülekezetben ekkor lesz az új lelkész beiktatása, de ralán nem ütközik a két program. 
 
7.2. Tájékoztató a TE SZEDD! akcióról. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Sajnos esett az eső aznap, ez eléggé megnehezítette a dolgunkat. A horhó és környéke ki is 
maradt.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ha már van egy ilyen rendezvény, jó lenne, ha a közút levágná a gazt. Méteres fűből nem 
lehet kivenni a szemetet, arról nem is beszélve, hogy nehezebben is veszi észre az ember.  
 
7.3. Tájékoztató a kihívás napjáról 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A kihívás napja nagyon jól sikerült. Reggel fél 7- kor indultunk a közcélú munkásokkal 
felhúztuk a fóliákat. Megmozgattuk az óvodásokat és iskolásokat is. Volt zumba és focimeccs 
is délután. Bodrog 15. lett az országban a 700 fő alatti települések versenyében, de mi nem 
manipuláltuk a számokat, tényleg csak annyit jelentettünk le, ahányan voltunk, viszont egész 
nap mozogtunk.   
 
7.4. Tájékoztató a bontott tégla iránti igényről.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Érdeklődtek a tűzoltó egyesülettől, hogy kaphatnának e támogatásként a bontott téglából. Úgy 
gondolom, hogy a tégla, ami ott van, kell a Petőfi utcai ingatlanhoz, is, a temetőben a 
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ravatalozó állapota szégyen. Esetleg ezt a téglát is felhasználhatnánk, hogy fel tudjuk újítani 
és szebb legyen. 
 
Riba László képviselő: 
Norbi vállalta, hogy a falunapra elkészül a tűzoltó szertár felújításával. Állítólag az 
egyesületnek kell rendelkezni egy ilyen épülettel.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az épület a SAS Alapítványé, soha nem lesz a tűoltóké.  
 
Riba László képviselő: 
4000 Ft-ba kerül havonta a székhely.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Én megmondom kerekperec, hogy nem szeretném, hogy a tűzoltók székhelye ott legyen. Nem 
tiszta ez így. A SAS Alapítvány valamilyen úton módon mégis csak az egyház gyermeke. 
Nem jó ezt így összemosni.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Arról nem is beszélve, hogy eddig pénzért adtuk másoknak, most meg osztogassuk? 
 
Madarász Dezső képviselő:  
A téglából meg lehetne csinálni a ravatalozó padozatát. Javaslom, hogy hívjuk fel adakozásra 
az embereket lehet, hogy összejönne valamennyi pénz, amit a felújításra költhetnénk.  
 
Sütő Ervinné polgármester:  
Örülök, hogy a testület álláspontja egyezik ebben a kérdésben. Én is úgy gondolom, hogy fel 
tudjuk még mi használni ezt a téglát az önkormányzati épületek felújításához, így ne 
osztogassuk szét. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
 

Kmf. 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Sütő Ervinné  dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


