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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28.-án a
Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 14.00.
órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Rácz Zoltán képviselők

Igazoltan távol:

Csontos Sándor
Köles Zoltán képviselők

Meghívottak:

Sándor Edit intézményvezető
Mászlainé Erdei Éva intézményvezető
Pósán Ferencné óvodavezető
Varga Józsefné könyvtárvezető
Béres Istvánné Családsegítő

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek megtárgyalásra
1. Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó
szociális Központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 2019-2021. évekre szóló
módosított Együttműködési Megállapodásának elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott, élelmezést biztosító Akácliget
Óvoda Nyíracsád nyersanyag norma és térítési díj emeléséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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ZÁRT ÜLÉS:
5. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának
elbírálása.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal a napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
és Rácz Zoltán és Koszorus Sándor képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen szavazattal elfogadták.
1. Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást
Nyújtó szociális Központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési
díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 92/B § (1) bekezdése a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény állami fenntartója konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat.
Az Szt. 115. §-a (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban:
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja
meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat
integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek
arányában kell megosztani.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet 3. § (2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része a hónapok
naptári napjainak számától függetlenül.
(4) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.
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Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi
térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó
jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
80%-át. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi
térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi
térítési díj összegét.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
megalkotta az alábbi rendeletét:

5 fő képviselő

5 igen szavazattal

Nyíracsád Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
10/2019. (III.28.) ÖR. rendelet
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a
tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági
terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) ÖR. rendelet módosítására
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló,
63/2006. (III.27.) Kormányrendeletben, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló, 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás
alapján a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a
tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági
terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) ÖR számú rendelet (továbbiakban R)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A R 2. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet rendelkezései lépnek.
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1. számú melléklet
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ intézményi térítési díjait az
alábbiakban állapítja meg:
ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS
IDŐSEK OTTHONA
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
2019. április 01-től
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Az intézményi térítési díj havi összege:
Az intézményi térítési díj napi összege:

94.950 Ft/hó/fő
3.165 Ft/nap/fő

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
2019. április 01-től
A ténylegesen alkalmazandó térítési díj:
A szolgáltatás TÉRÍTÉSMENTES
2.§.
Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.
2. Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 2019-2021. évekre szóló
módosított Együttműködési Megállapodásának elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A képviselő-testület 117/2018. (XI. 29.) és a 118/2018. (XI. 29.) önkormányzati határozataival
a Nyírábrányi Orvosi Ügyelet beszámolóját és az együttműködési megállapodást változatlan
tartalommal elfogadta.
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a 106/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozatával
felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze az együttműködési megállapodás pontosítását
és kiegészítését akként, hogy a lakossági hozzájárulás mértéke gazdasági évre legyen
megállapítva, valamint a kilépés feltételei is legyenek rögzítve a megállapodásban.
A fentiek alapján szükségessé vált az Együttműködési Megállapodás átdolgozása, amelyet
Nyírábrány képviselő-testület 10/2019. (I. 24.) önkormányzati határozatával elfogadott.
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat ezt követően a módosított Együttműködési
Megállapodást a 3/2019. (I. 23.) önkormányzati határozatával akként fogadta el, hogy
kerüljenek hatályon kívül helyezésre az inkasszóra vonatkozó rendelkezések (4-8. pontok),
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illetőleg a szerződés melléklete szerinti felhatalmazó levél.
A fenti feltételek teljesülése esetén a nyírmártonfalvai képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Mindezek alapján ismételten átdolgozásra került az Együttműködési Megállapodás, amely
az előterjesztés mellékletét képezi.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

5 fő képviselő

5 igen szavazattal

35/2019. (III.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyírábrányi Központi
Orvosi Ügyelet 2019-2021. évekre vonatkozó módosított Együttműködési Megállapodást és
azt a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről Nyírábrány Nagyközség
Önkormányzatát értesítse, valamint felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő:
Folyamatos
Felelős:
Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A képviselő-testület
2014-ben megalkotta
civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendeletét, melyet 7/2019. (III.12.) számú rendeletével módosított.
A civil szervezetek számára támogatás továbbra is vissza nem térítendő támogatásként, cél
jelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtható, amelyet pályázati úton lehet igényelni. A
támogatást a támogatott köteles tárgy év december 31. napjáig felhasználni.
A rendelet módosítás szerint a civil szervezetek minden évben március 15-ig nyújthatják be
pályázatukat, melyeket március 31-ig elbírál a képviselő-testület.
A képviselő-testület költségvetésében e célra 2019-ben 3.500.000.- forintot különített el.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottságunk a napirendet megtárgyalta. A kérelmet benyújtó szervezetek közül legjobban a
Petőfi Sportegyesület szorul rá támogatásunkra. Az elmúlt évben vette át az egyesület
vezetését. Vezetése alatt a csapat felkerült megyei II. kategóriába, ami azt jelenti, hogy Ifi
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csapatot is kell működtetniük. Ez olyan plussz kiadással jár, ami nem volt betervezve. Több
embernek ugyanis több mez, cipő, kell, többe kerül az utaztatás, stb. Így jelenleg
buszköltség, valamint villanyszámla hátralékuk halmozódott fel.
A Jövőnk Reménységei Alapítvány nem nyújtott be pályázatot azért, hogy a Petőfi SE legyen
inkább támogatott. A Mozgáskorlátozottak számára 50.0000.- Ft-ot, a Polgárőr Egyesület
számára 50.000.- Ft támogatást javasolt a bizottságunk, a többi Egyesület esetében pedig nem
született döntés a támogatás mértékéről.
A civil szervezetek bármelyike nyújthat be egyszerűsített állami kiírásra pályázatot, ezzel a
lehetőséggel bármelyikük élhet. Ennek beadási határideje március 31. Remélem, hogy a
kérelmet benyújtók ezzel éltek is. A Petőfi Sportegyesülethez tartozik a sakk szakosztály,
amit szintén a képviselő-testülethez benyújtott pályázati pénzből támogatnak, ami kb.
500.000.- Ft. Ez most egy speciális helyzet.
Pósán Ferencné óvodavezető:
A Nyíracsádi óvodásokért Alapítvány már többször nyújtott be pályázatot, de még sohasem
nyert, mivel nagyon kicsi az Alapítványunk. Az óvodában is működik sakk, de arra mi nem
kapunk támogatást.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet. A Mozgáskorlátozottak részére 50.000.Ft-ot, a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány számára 400.000.- Ft-ot, a Polgárőr Egyesület
részére 50.000.- Ft, a Népdalkör részére 295.000.-Ft-ot, a Petőfi SE. részére 2.805.000.- Ft
támogatás odaítélését javasolja.
Rácz Zoltán Egészségügyi és Sportbizottság ülést levezető:
Az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta a napirendet a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete részére 50.000.- Ft, az Óvodásokért Alapítvány részére 400.000.-, a Népdalkör
részére 295.000.- , a Sportegyesület részére 2.755.000.- Ft- támogatást javasolt a bizottság.
Dr. Nagy János polgármester:
Öt civil szervezet adott be támogatás iránti kérelmet, nagyon nehéz a döntés. A kérelmezők
mind nyíracsádi szervezetek, vagy részben azok. Azt javaslom, a képviselő-testület legyen
bölcs és ismerje el mindegyik egyesület munkáját. Amennyiben az Egyesületek nem élnek
más pályázati lehetőséggel, az a saját káruk lesz. Valamilyen kompromisszumos megoldás
kellene, hogy senki ne szenvedjen sérelmet. A Petőfi Sportegyesület valóban szép eredményt
ért el, de nem szabad elfeledkeznünk a hagyományőrzésről, hiszen a népdalkör is nagyon
szép helyen végez a minősítőkön és ugyan úgy terheli őket a versenyekre való eljutáskor az
útiköltség. De említhetném az Óvodásokért Alapítványt, ahol egy felnövekvő generáció
kérése áll előttünk. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete nevében is benne van, hogy
mozgáskorlátozottak, úgy gondolom, hogy amikor szerveznek egy kirándulást, támogatnunk
kell ezeket az embereket, mert igen kevés lehetőségük van arra, hogy kimozduljanak a
hétköznapokból. Én minden képpen azt támogatom, hogy minden egyesület kapjon
támogatást, mert nyíracsádi csoportokról van szó, és ugyan úgy szükségük van, illetve
számítanak a képviselő-testület segítségére.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Látom, hogy nehéz lesz döntést hozni a testületnek. Azt tudomásul kell venni, hogy itt
nyíracsádi emberekről van szó, akik segítséget kérnek és bíznak a Testületben. Amikor
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nekünk szükségünk van rájuk, pl. egy rendezvényen, a népdalkör szívesen fellép. Ugyan ez a
helyzet az óvodások esetében is. Az óvónők a gyerekekkel színvonalas műsort adnak elő,
amellyel színesebbé teszik az itt élők mindennapjait.
Veres Istvánné:
Én most próbálok úgy tekinteni a településre, mint egy nagy családra. A nagy családban is
mindig annak nyújtjuk a segítő kezet, akinek a legnagyobb szüksége van rá.
A Sportegyesület egy felívelőben lévő egyesület, amely átmeneti nehézséggel küzd.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére 50.000.- Ft támogatás
kerüljön megállapításra, szavazzon.
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással
elvetette.
Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány számára 250.000.- Ft
támogatás kerüljön megállapításra, szavazzon.
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással
elvetette.
Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület számára 0 Ft támogatás kerüljön
megállapításra, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő a javaslattal 5 igen szavazattal egyetért.
Aki egyetért azzal, hogy a Petőfi Sportegyesület részére 3.500.000.- Ft támogatás kerüljön
megállapításra, szavazzon.
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
36/2019. (III.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról
szóló 7/2019. (III.12.) számú rendelettel módosított , 16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján
2019. évben
a Petőfi Sportegyesület részére
3.500.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 15. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
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illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos és 2019. december 31.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott, élelmezést biztosító Akácliget
Óvoda Nyíracsád nyersanyag norma és térítési díj emeléséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetés óvodások, óvodai alkalmazottak,
nyugdíjas dolgozói ebéd, szociális étkeztetés, valamint a gyermekek szünidei étkeztetése az
Akácliget Óvoda Nyíracsád által üzemeltetett konyhán valósul meg. Az élelmiszer
nyersanyagok piaci árának emelése miatt az étkezési nyersanyag költségek (normák)
valamint térítési díjak felülvizsgálata ismételten szükségessé vált.
Az intézményeknél biztosított étkezés során figyelemmel kell lenni a jogszabályra, amely
előírja, hogy a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és
gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségleteknek megfelelő
minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.
Az élelmiszerek fogyasztói árának átlagos emelkedésének mértéke meghaladta a 2 %-ot. A
felhasználás során prioritást élvező élelmiszerek közül a tej és a különböző tejtermékek,
gyümölcs, kenyér és péksütemények fogyasztói árai is emelkedtek.
A fent leírtak alapján szükséges volt az Akácliget Óvoda Nyíracsád főzőkonyhájának az
önköltség számítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szerint a szolgáltatási
önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgy időszaki
folyamatok indokolják.
Kis létszámú településen kis adagszámú főzőkonyha fenntartása esetében úgy kell a
főzőkonyhát üzemeltetni és fenntartani, hogy optimalizált költségek mellett célként az ugyan
azon étkezők fenntartását kell kitűzni, de a feladat ellátása nem veszélyezteti egyéb közfeladat
ellátását azzal a ténnyel, hogy a fenntartása évről évre egyre több önerőbe kerül.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Rácz Zoltán Egészségügyi és Sportbizottsági ülést levezető:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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37/2019. (III.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott
élelmezést nyújtó Akácliget Óvoda Nyíracsád napi élelmezésre fordítható nyersanyag
költségeit és térítési díjait 2019. április 1-jétől az alábbiakban állapítja meg:
Norma

Rezsi

ÁFA (27%) Térítési díj

Régi

Új

Régi

Új

Régi

Új

Régi

Új

Óvodai ellátott (tízórai, ebéd,
uzsonna)

300

356

-

-

81

96

381

452

Óvodai alkalmazott és
intézményi dolgozó

253

293

31

43

77

91

361

427

Nyugdíjas dolgozói ebéd

253

293

31

171

77

125

361

589

Szociális Központ ellátotti ebéd

323

371

150

171

128

146

600

688

-

278

-

171

-

121

-

570

Gyerek ebéd

Felhatalmazza a képviselő-testület az intézmény vezetőjét a nyersanyagnorma betartására.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az intézményvezető részére küldje meg.
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Pósán Ferencné óvodavezető
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja. A következő napirendi pont tárgyalásához zárt ülés tartását rendeli
el, kéri hogy a hallgatóság hagyja el a tanácstermet, valamint a videokamera kerüljön
kikapcsolásra.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester

Koszorus Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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