Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 2-án 18.00
órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, az Önkormányzat épületében –
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Mák Ferenc, Stark Ernő,
Kovátsits Attila, Burján Tamás képviselők; dr. Kránitz Péter jegyző; Smuck Ilona
gazdálkodási előadó; Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető.
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi
Képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja,
majd javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:
1. A szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
2. Az önkormányzat új szociális rendeletének elfogadása
3. Javaslat a települési értéktár bizottság összetételére
4. Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról
5. Egyéb aktuális ügyek
- Sport Egyesület támogatása
- Hagyományőrző Egyesület számára pénzeszköz átadása
- Iskola technikai dolgozói részére év végi jutalmazás
- Döntés a 932. hrsz.-ú (Petőfi S. u. 5.) önkormányzati ingatlan értékesítéséről
- Döntés a 088/11 hrsz-ú út közúttá minősítéséről
A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és 6 igen (egyhangú)
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2013. (XII. 2.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 2-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
2. Az önkormányzat új szociális rendeletének elfogadása
3. Javaslat a települési értéktár bizottság összetételére
4. Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról
5. Egyéb aktuális ügyek
- Sport Egyesület támogatása
- Hagyományőrző Egyesület számára pénzeszköz átadása
- Iskola technikai dolgozói részére év végi jutalmazás
- Döntés a 932. hrsz.-ú (Petőfi S. u. 5.) önkormányzati ingatlan értékesítéséről
- Döntés a 088/11 hrsz-ú út közúttá minősítéséről
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1. A szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Tavaly is volt ilyen,
akkor 3 m3 fát nyertünk. Idén 20 m3-t igényeltünk, melyet meg is kaptunk. December 31-ig el
kell szállítatnunk a jánossomorjai erdészettől. Jelenleg négy érdeklődő van rá. Amennyiben
nincs kérdés, ki az, aki elfogadja a szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés alapján?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú)
szavazattal a szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás
szabályozásáról szóló 13/2013. (XII. 04.) önkormányzati rendeletét megalkotta.
2. Az önkormányzat új szociális rendeletének elfogadása
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Kránitz Péter: Az előterjesztést kiküldtük. Múlt héten a Szociális Bizottság már
megtárgyalta ezt az előterjesztést. Szóba került rajta egy kardinális kérdés, nevezetesen a
méltányossági ápolási díj megszűntetése. Megkérem Kovátsits Attilát, hogy foglalja össze mi
volt az ülésen.
Kovátsits Attila: Az alanyi jogon járó ápolási díj nem kerül semmibe az Önkormányzatnak,
míg a méltányossági az Önkormányzat saját költségvetéséből kerül kifizetésre. Azért
gondoltuk, hogy meg kellene változtatni a rendeletet, mert egyrészt sokba került, hiszen nem
finanszírozza vissza az állam, másrészt visszaélésre ad lehetőséget. Igazán nincs hatáskörünk
ellenőrizni az orvos szakvéleményét. Nagyon korlátozott módon tudunk beleszólni abba, hogy
ki fér bele az ápolási díjba és ki nem. Gondolkodtunk rajta, hogy hogyan lehetne megoldani.
Felmerült a környezettanulmány is. Végül arra a döntésre jutottunk, hogy jobb lesz, ha ezt az
egész intézményt, a méltányossági ápolási díjat megszüntetjük. És inkább más formába
segítünk. Ha valaki rászorul, akkor nem ezt a fajta támogatást fogja kapni, hanem például
önkormányzati segélyt.
Mák Ferenc: Évek óta egy, maximum kettő méltányossági ápolási díj volt. Most már
mondhatjuk, hogy terjed. És nem fogjuk tudni finanszírozni önkormányzati pénzből. Azt
javasoljuk, hogy szüntessük meg.
Majthényi Tamás polgármester: Az előzetes igények alapján jövőre 1,5 millió Ft-ot jelente.
Burján Tamás: Magyarul, ami orvosi papírok alapján jár, az jár?
Majthényi Tamás polgármester: Pontosabban akkor jár alanyi jogon, ha az orvosi papíron a
súlyosan fogyatékos van bejelölve. Ezt az állam fizeti. Jelenleg kettő méltányossági ápolási
díj van megállapítva és négyre van igény. Az említett kettő maradna, amíg ki nem fut, újat
pedig nem fogunk adni.
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Mák Ferenc: Ha megszüntetjük, akkor már a régi sem jár.
dr. Kránitz Péter: A rendelet értelmében a kötelező felülvizsgálatig jár az ellátás. Ami
kétévente esedékes. Kétévente kötelező felülvizsgálni, de gyakrabban is lehet. Arról kellene
most dönteni, hogy mikortól lépjen hatályba az új szociális rendelet. A beadott ápolási díj
kérelmekről a döntés a Szociális Bizottság hatásköre.
Kovátsits Attila: Az a célszerű, hogy január elsejétől legyen.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás ki az, aki elfogadja
az önkormányzat új szociális rendeletét az elhangzottak alapján?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú)
szavazattal a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII. 10.) önkormányzati
rendeletét megalkotta.
3. Javaslat a települési értéktár bizottság összetételére
Majthényi Tamás polgármester: Szeptemberbe döntöttünk arról, hogy értéktár bizottságot
állítunk fel. Én a bizottság tagjainak Süli Józsefnét, Darázs Jenőnét és Rigó Endrénét
javasolnám.
Mák Ferenc: Elfogadták a jelölést?
Majthényi Tamás polgármester: El, persze. Amennyiben mindenki egyetért vele, az alábbi
határozati javaslatot teszem fel szavazásra:
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési értéktár
bizottságot az alábbiak szerint megválasztja:
Süli Józsefné elnök
Darázs Jenőné tag
Rigó Endréné tag”
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2013. (XII. 2.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési értéktár
bizottságot az alábbiak szerint megválasztja:
Süli Józsefné elnök
Darázs Jenőné tag
Rigó Endréné tag
4. Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról
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Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést szintén megkapta mindenki. Ezzel
kapcsolatban kérdés?
Burján Tamás: Mit jelent a szociális és gyermekjóléti alapellátásnál az, hogy nem merült fel
pótigény?
Smuck Ilona: Adatokat kértek azzal kapcsolatban, hogy mennyi az ingyen, mennyi az 50 %os étkező. Azt is le kellett jelenteni, hogy mennyi térítési díjat fizetnek a szülők és mennyit
tesz hozzá az Önkormányzat. Leutalták az összeget. Lehet, hogy vissza kell fizetnünk ezt az
összeget, mert számításunk szerint nem vagyunk rá jogosultak. A 102.000.- Ft, amit adnak
egy hátrányos helyzetű gyermek étkeztetésére, az fedezi, ami nálunk van. Az iskolában,
óvodában összesen 92 ilyen gyerek van. Szerintem mindezt fedezi az éves költségvetésbe
betervezett összeg. Azért van külön, mert úgy tekintjük, hogy talán vissza kell fizetni. Ez az
év végi elszámolásnál derül ki. Addig talonba van, nem szabad hozzányúlni.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az alábbi
határozati javaslatot teszem fel szavazásra:
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.”
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2013. (XII. 2.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja
5. Egyéb aktuális ügyek
- Sport Egyesület támogatása
Majthényi Tamás polgármester: A testület jóváhagyására van szükség, mivel érinti a
költségvetést. A Sport Egyesületnek ismét van TAO-s pályázata, melynek előfinanszírozása
kapcsán 1 millió forintot kérnek az Önkormányzattól. Gyakorlatilag ennyit bérleti díjként is
kifizetnek a sportpályáért és az iskola tornaterméért, tehát azt is mondhatnám, hogy ennek
elengedésével támogatjuk őket. Mindenki egyetért vele?
Kovátsits Attila: Én tartózkodom.
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Halászi Sportegyesület, mint non profit szervezet működési célú támogatását az
éves költségvetésben elfogadott összeghez képest 1.000.000,- Ft-tal megnöveli
a költségvetés általános tartaléka terhére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás
átutalásáról gondoskodjon.”
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
66/2013. (XII. 2.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Halászi Sportegyesület, mint non profit szervezet működési célú támogatását az
éves költségvetésben elfogadott összeghez képest 1.000.000,- Ft-tal megnöveli
a költségvetés általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás
átutalásáról gondoskodjon.
Egyéb aktuális ügyek
- Hagyományőrző Egyesület számára pénzeszköz átadása
Majthényi Tamás polgármester: A Hagyományőrző Egyesület pályázata utófinanszírozású.
Így pénzt kell átadnunk a számukra, melyet majd visszakapunk, ha a támogatást megkapják.
Idén már kell 10 % kifizetés, mely durván 2 millió Ft. A jövő évivel együtt 15 millió Ft. Ezen
kívül még jövőre plusz 1,5 millió Ft költség lehetséges. Ugyanis a tanösvény kialakítására
megnyert maximális 3 millió Ft-ból valószínű nem lehet megvalósítani.
Mák Ferenc: Csinálják meg a tanösvényt 3 millió Ft-ból.
Majthényi Tamás polgármester: Mivel meg kell felelni a műszaki tartalomnak
valószínűleg, nem tudják megcsinálni annyiból. Az a lényeg, hogy pénzeszközt kell átadnunk
a Hagyományőrző Egyesület részére, hogy elő tudják finanszírozni a projektet. Az
részletkérdés, hogy mennyit adjunk át idén, illetve jövőre.
dr. Kránitz Péter: Megállapodást kell kötni az Egyesülettel, mely keretében mi átadjuk
nekik a szükséges pénzösszeget, akár több ütemben is. A megállapodás tartalmazza azt, hogy
milyen ütemezéssel, hogyan adjuk át.
Majthényi Tamás polgármester: Akkor azt kell a határozatba belefoglalni, hogy bevállaljuk
a 11.800.000.- millió Ft, plusz 3 millió Ft előfinanszírozását. Ezt a pénzt csak a kifizetési
kérelmek teljesítését követően látjuk majd viszont. Tekintettel azonban arra, hogy a
Hagyományőrző Egyesület pályázatai a településkép javítását, valamint az egyes,
önkormányzati tulajdonban álló konkrét vagyontárgyak értékét gyarapítják a kölcsönt
kamatmentes formában javaslom nyújtani. Amennyiben mindenki egyetért vele, ismertetem a
határozati javaslatot.
1. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Halászi Hagyományőrző Egyesület által a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
alapján, falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012.11.30.
napján benyújtott, közösségi tér fűtés és vizesblokk korszerűsítés, valamint
közösségi tér lábas szín építése célokra irányuló, sikeres pályázat költségeinek
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megelőlegezése érdekében előfinanszírozási megállapodás köt a civil
szervezettel.
A pályázat azonosító száma: 2117327731. A támogatási kérelemnek helyt adó
határozat iktatószáma: 208/2014/34/8/2012.
A beruházás az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Halászi, belterületi 432.
helyrajzi számú ingatlanon valósul meg. Ehhez az önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulását adja.
A kötelezettségvállalás teljes összege: 11 899 770,- Ft.
2. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Halászi Hagyományőrző Egyesület által a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet
alapján, vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012.11.30.
napján benyújtott, tanösvény kialakítása célra irányuló, sikeres pályázat
költségeinek megelőlegezése érdekében előfinanszírozási megállapodás köt a
civil szervezettel.
A pályázat azonosító száma: 2117327364. A támogatási kérelemnek helyt adó
határozat iktatószáma: 209/2014/11/9/2012.
A beruházás a Halászi, külterületi 05/33. helyrajzi számú ingatlanon valósul
meg.
A kötelezettségvállalás teljes összege: 3 000 000,- Ft.
3. Az önkormányzat a fent megjelölt pályázatok megvalósításához szükséges
költségeket a civil szervezet számára térítés- és kamatmentesen előlegezi meg
legfeljebb 2014. december 31. napjáig. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a
megállapodás elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: dr. Kránitz Péter jegyző, valamint Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2013. december 31.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2013. (XII. 2.) határozat
1. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Halászi Hagyományőrző Egyesület által a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
alapján, falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012.11.30.
napján benyújtott, közösségi tér fűtés és vizesblokk korszerűsítés, valamint
közösségi tér lábas szín építése célokra irányuló, sikeres pályázat költségeinek
megelőlegezése érdekében előfinanszírozási megállapodás köt a civil
szervezettel.
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A pályázat azonosító száma: 2117327731. A támogatási kérelemnek helyt adó
határozat iktatószáma: 208/2014/34/8/2012.
A beruházás az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Halászi, belterületi 432.
helyrajzi számú ingatlanon valósul meg. Ehhez az önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulását adja.
A kötelezettségvállalás teljes összege: 11 899 770,- Ft.
2. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Halászi Hagyományőrző Egyesület által a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet
alapján, vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012.11.30.
napján benyújtott, tanösvény kialakítása célra irányuló, sikeres pályázat
költségeinek megelőlegezése érdekében előfinanszírozási megállapodás köt a
civil szervezettel.
A pályázat azonosító száma: 2117327364. A támogatási kérelemnek helyt adó
határozat iktatószáma: 209/2014/11/9/2012.
A beruházás a Halászi, külterületi 05/33. helyrajzi számú ingatlanon valósul
meg.
A kötelezettségvállalás teljes összege: 3 000 000,- Ft.
3. Az önkormányzat a fent megjelölt pályázatok megvalósításához szükséges
költségeket a civil szervezet számára térítés- és kamatmentesen előlegezi meg
legfeljebb 2014. december 31. napjáig. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a
megállapodás elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: dr. Kránitz Péter jegyző, valamint Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2013. december 31.
- Iskola technikai dolgozói részére év végi jutalmazás
Kovátsits Attila: A legutóbbi ülésen megállapítottuk az Óvoda technikai dolgozói részére az
év végi jutalmazást. Szeretném javasolni, hogy állapítsunk meg ugyanakkora összeget, vagyis
nettó 15.000.- Ft jutalmat az Iskola technikai személyzete részére is.
Majthényi Tamás polgármester: Részemről semmi akadálya, támogatom. Amennyiben
mindenki egyetért vele, ismertetem a határozati javaslatot.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Halászi
Szent Márton Általános Iskola azon technikai dolgozói részére, akik az
Önkormányzattal állnak foglalkoztatási jogviszonyban jutalomkeretet biztosít. A
jutalomkeret összegét, azaz összesen 146.050,- Ft-ot a költségvetés általános
tartaléka terhére kell biztosítani. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e
jutalmak megállapításáról és kiutalásáról gondoskodjon.”
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A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2013. (XII. 2.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Halászi
Szent Márton Általános Iskola azon technikai dolgozói részére, akik az
Önkormányzattal állnak foglalkoztatási jogviszonyban jutalomkeretet biztosít. A
jutalomkeret összegét, azaz összesen 146.050,- Ft-ot a költségvetés általános
tartaléka terhére kell biztosítani. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e
jutalmak megállapításáról és kiutalásáról gondoskodjon.
- Döntés a 932. hrsz.-ú (Petőfi S. u. 5.) önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Majthényi Tamás polgármester: A Szociális Bizottság ülésén szóba került, hogy Dr. Koósz
Gizella háziorvos által használt önkormányzati ingatlan kerüljön értékesítésre. Bérbeadásra ne
legyen lehetőség. Júniusig költözzön ki, vagy ha szeretné, vásárolja meg az ingatlant.
Ismertetem a határozati javaslatot.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi, belterület 932.
helyrajzi számú, lakóház udvar, gazdasági épület megjelölésű 532 m2 alapterületű
(9228 Halászi, Petőfi utca 5.) szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja bruttó
12.000.000,- Ft eladási áron.
A Képviselő-testület a jelenlegi használó, Koósz Gizella részére elővásárlási jogot
biztosít, mely jogával nevezett legkésőbb 2014. május 31. napjáig, az
Önkormányzathoz írásban benyújtott nyilatkozata alapján élhet.
A Képviselő-testület felhívja a használót, hogy amennyiben elővásárlási jogával nem
kíván élni, az ingatlanból legkésőbb 2014. május 31. napjáig véglegesen költözzön ki.
Bérleti jogviszony létesítésére nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a használót
tájékoztassa.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2013. december 31.”
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2013. (XII. 2.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi, belterület 932.
helyrajzi számú, lakóház udvar, gazdasági épület megjelölésű 532 m2 alapterületű
(9228 Halászi, Petőfi utca 5.) szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja bruttó
12.000.000,- Ft eladási áron.
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A Képviselő-testület a jelenlegi használó, Koósz Gizella részére elővásárlási jogot
biztosít, mely jogával nevezett legkésőbb 2014. május 31. napjáig, az
Önkormányzathoz írásban benyújtott nyilatkozata alapján élhet.
A Képviselő-testület felhívja a használót, hogy amennyiben elővásárlási jogával nem
kíván élni, az ingatlanból legkésőbb 2014. május 31. napjáig véglegesen költözzön
ki.
Bérleti jogviszony létesítésére nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a használót
tájékoztassa.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2013. december 31.
- Döntés a 088/11 hrsz.-ú út közúttá minősítéséről
dr. Kránitz Péter: A hulladékudvar mellett kialakított út jelenleg szántó művelési ágú
besorolás alatt szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Ahhoz, hogy át tudjuk jegyezni
önkormányzati közúttá szükséges a közútkezelői döntés arról, hogy mint a helyi közút részét
kezelésbe vesszük. Mivel január elsejétől a testület a közútkezelő, ezért itt kell erről dönteni.
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
hatásköre alapján – azaz a helyi közutak kezelőjeként - nyilatkozik az alábbiakról:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Halászi, külterületi 088/11. helyrajzi
számú ingatlan helyi közút legyen.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közútkezelői feladatok ellátása a fenti
helyi közút tekintetében is a hatályos jogszabályokban meghatározott kezelő – azaz
jelenleg a Képviselő-testület - feladata.”
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2013. (XII. 2.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatásköre
alapján – azaz a helyi közutak kezelőjeként - nyilatkozik az alábbiakról:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Halászi, külterületi 088/11. helyrajzi
számú ingatlan helyi közút legyen.
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A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közútkezelői feladatok ellátása a fenti
helyi közút tekintetében is a hatályos jogszabályokban meghatározott kezelő – azaz
jelenleg a Képviselő-testület - feladata.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.45 órakor bezárta.
Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
jegyző
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