
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2011. július 25-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – 
képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 7 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Darók Sándor képviselő nem jelezte távollétét. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

1.Napirend 
 Bánrévi Antal egyéni vállalkozó kérelme Strand Party megrendezéséhez 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
  
Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Bánrévi Antal egyéni vállalkozót, felkérem, hogy ismertesse a 
Képviselőtestülettel a kérelmét.  
Bánrévi Antal ismertette a Strandfürdőn 2011. augusztus 6-án megrendezésre kerülő II. Strand Parti 
program tervezetét. (A program tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
Bánrévi Antal:16,00 órától szeretném, ha a helyi Árvalányhaj fellépne. Velük még nem történt meg az 
egyeztetés.  
Kérésem, hogy az éjszakai belépőből befolyt bevétellel, és az árusításból befolyt összegből a 
sztárvendég fellépését támogassa az önkormányzat.  
Szűcs Lajos: Az Árvalányhaj Néptáncegyüttest nem az önkormányzat koordinálja, de megkeressük 
őket a fellépéssel kapcsolatosan. 
Az áramellátást hogyan oldja meg? 
Bánrévi Antal: Szeretném, ha az önkormányzat biztosítaná részemre az aggregátort. Vállalom, hogy 
keresek olyan személyt, aki kezeli.   
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2011. (VII.25.) számú Képviselőtestületi határozat 
Bánrévi Antal egyéni vállalkozó, strandbüfé üzemeltetőjének kérelméről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Bánrévi Antal (Szolnok, 

Hild Viktor út 1-7/40.) egyéni vállalkozó, II. Strand Party megrendezésére benyújtott kérelmét.  
A Képviselőtestület hozzájárul, hogy 2011. augusztus 6. –án (szombaton) Strand Party megtartására a 

jászboldogházi Strandfürdőn.  
A rendezvény megszervezése, a feltételek biztosítása a kérelmező feladata. 

A rendezvény sikeres lebonyolítását támogatja az önkormányzat 1 db aggregátor biztosításával, 
melynek szakemberrel történő felügyeletét a kérelmező vállalja. 

 
Határidő: 2011.augusztus 6. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó 
Szöllősi Péter – Strand – és vízművezető 

Bánrévi Antal - Szolnok 
 

Szűcs Lajos: A múlt évben kedvezményes volt egész nap a belépődíj. Most kérnek kedvezményt? 



Bánrévi Antal: A strandbelépő díját kérem, hogy kedvezményesen állapítsa meg az önkormányzat, 
hogy minél több vendég kilátogasson a rendezvényre, ezzel a programmal is népszerűsítve a 
strandfürdőt. Felnőtt belépőre 500,- Ft-ot javaslok, este 20.00 órától 400,- Ft, 14 éven aluli 
gyermekeknek ingyenes. 
Szűcs Lajos: Elfogadom a javaslatot, van-e más javaslat? 
Szűcs Lajos: Más vélemény, javaslat van-e? 
Szöllősi Péter: Vállalnám a kétféle színű karszalaggal történő megkülönböztetést. A strandolók 
megvásárolnák a belépő díjat, akik pedig csak a programra jönnek ki, azok kapnának más színű 
karszalagot, és megvásárolnák a kedvezményes 500,- Ft-ot belépőt. 2 fő medenceőr lesz, és meg 
tudják oldani a felügyeletet.  
Bánrévi Antal: Az éjszaka folyamán már ez a javaslat nehezen megoldható, és nem biztos, hogy jó 
visszhangja lenne. Kompromisszumos megoldást kell keresni.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy adjunk belépődíj kedvezményt. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2011. (VII.25.) számú Képviselőtestületi határozat 
Bánrévi Antal egyéni vállalkozó kérelméről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. augusztus 6. –án (szombaton) 
Bánrévi Antal egyéni vállalkozó megszervezésében a Strandfürdőn megtartásra kerülő II. Strand Party   
alkalmával a Jászboldogházi Stranfürdő belépő díjait az alábbiak szerint határozza meg. 
 
9,00 órától  Felnőtt belépő:    500,- Ft.  
  14 éven aluli gyermekek részére a belépés ingyenes. 
 
20,00 órától Felnőtt belépő:    400,- Ft.  
  14 éven aluli gyermekek részére a belépés ingyenes. 
 
A 20.00 óra tán keletkező bevétellel az önkormányzat hozzájárul a rendezvény támogatásához, melyet 
a vállalkozó részére a Polgármesteri Hivatal pénztárából fizet ki.  
 

Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária - jegyző  
Kövér Zoltánné gazdálkodási főelőadó 

Szöllősi Péter – Strand – és vízművezető 
Bánrévi Antal egyéni vállalkozó 

2.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
  
Szűcs Lajos: A Vodafone Magyarország Zrt. megbízásából kérelem érkezett az I-mobile Telecom 
Kft.-től, hogy szeretnének a településen, lehetőleg belterületen 250 m2 területet bérelni, ahová 60 
méter magas rácsos szerkezetű tornyot építenének fel, és rádiótechnikai berendezéseket helyeznének 
el. A bázisállomás telepítésére egy határozott idejű 10 éves, majd 15 éves opcióval rendelkező bérleti 
szerződést kötnének az önkormányzattal, éves 400.000,- Ft-os bérleti díjért, mely díj az infláció 
mértékét követné. Ebben az évben megépítenék a bázisállomást. 
A kezdeményezést jónak tartjuk, mivel a mobil telefonok vételével kapcsolatosan sok volt a panasz, 
rosszak a mobil szolgáltatások minőségei. Ezért már egy éve folyamatosan panasszal éltünk a 
szolgáltatók felé. A torony felépítésével a szolgáltatás javulna.  
Az Építésigazgatási Irodával a mai napon egyeztettünk, hogy az érvényes jogszabályok alapján, 
valamint a rendezési tervünk szerint mely területet javasolhatunk részükre. Ilyen állomást csak 
közterületen lehet elhelyezni, vagy meglévő épület tetején. A mobil szolgáltató kérése, hogy az 



építmény a település északi oldalán legyen. Az összes feltételt megvizsgálva, és eleget téve a 
jogszabályoknak a temető parkolójából tudnánk (szántóföld) leválasztani, amely alkalmas lehet az 
állomás kialakítására. Rendezési tervmódosítás nélkül másik területet nem találtunk. A terv 
módosítása hosszú időt venne igénybe, és kb. egymillió forintba kerülne.  
Joó-Kovács Balázs: A döntésre rövid idő áll rendelkezésre. A hely sem teljesen ideális. Meg kell 
nézni, hogy nem lenne-e jobb a temető szélére, - ahová nem terjeszkedünk - a bejárat bal oldalára 
áttenni. A temető szélével egy vonalba lenne, a bejáratot biztosítani kell, és a temető bővítését sem 
zavarná. Köszönöm. 
Szűcs Lajos: Meg fogjuk mérni, hogy elegendő-e ott a terület, egyeztetni fogjuk a kérelmezővel. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
81/2011. (VII.25.) számú Képviselőtestületi határozat 
Vodafone bázisállomás telepítéséhez történő hozzájárulás 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a I-mobile Telecom Kft. 
(1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által, a Vodafone Magyarország Zrt., 1096 Budapest, Lechner Ödön 
fasor 6. megbízásából az önkormányzathoz  Vodafone bázisállomás telepítése tárgyában benyújtott 
kérelmét, és az alábbi döntést hozta.  
 A Képviselőtestület támogatja a kérelmet, és a 60 méter magas rácsos szerkezetű torony felépítésére, 
és a rádiótechnikai berendezés elhelyezésére a Jászboldogháza belterület 882 hrsz-ú közterületből 
250 m2 nagyságú területet biztosítunk.  
A Képviselőtestület elfogadja a Vodafone által fizetendő éves bérleti díjra vonatkozó árajánlatot, mely 
400.000,- Ft, (áfa mentes) azaz Négyszázezer Forint, mely összeg követi az infláció mértékét. 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a további tárgyalások lebonyolítására és a 
Vodafone-nal való határozott idejű 10 éves, majd 2x7,5 éves opcióval rendelkező bérleti szerződés 
aláírására.  
 

Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária - jegyző  
Kövér Zoltánné gazdálkodási főelőadó 

I-mobile Telecom Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) 
 
Szűcs Lajos: Május hónapban döntöttünk az Oktatási Társulás átszervezéséről. Tápiógyörgye 
Önkormányzata is csatlakozik az Intézményfenntartó Társuláshoz. Ezért szükséges az Oktatási 
Társulási Megállapodás módosítása. Javaslom, hogy az fogadjuk el az Oktatási Társulási 
Megállapodás módosítását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2011. (VII.25.) számú Képviselőtestületi határozat 
Oktatási Társulási Megállapodás módosításáról 
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt Oktatási 
Társulási Megállapodás Módosítást, és a korábban elfogadott Megállapodással egységes szerkezetbe 
foglalva.   
 

Határidő: 2011. július 29. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Községi Önkormányzat – Jászalsószentgyörgy 



Községi Önkormányzat – Tápiógyörgye 
 
Szűcs Lajos: Oktatási Társulási Megállapodás módosítása szükségessé teszi 2011. szeptember 1-jei 
hatállyal az alapító okirat módosítását. Javaslom, hogy fogadjuk el az alapító okirat módosítás 
tervezetét.  

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
83/2011. (VII.25.) számú Képviselőtestületi határozat 
A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosításának elfogadásáról 

 
1.) Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Lippay Lajos Alsó-
jászsági Óvodai, Iskolai és alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítását. Az alábbi 
módosításokat 2011. szeptember 1-jei hatállyal hajtja végre: 

 
- Az alapító okirat kiegészül az alábbi ponttal: 

       Az intézmény rövidített neve: Lippay Lajos Közoktatási Intézmény 
 

- Az alapító okirat „Az intézmény telephelyei” pontja rendelkezési az alábbiakkal egészülnek ki: 
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 7., 832 hrsz. 
2767 Tápiógyörgye, Petőfi Sándor u. 12., 1145 hrsz. 

 2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5., 378 hrsz.    
 
- Az alapító okirat  „Tagintézményei” pontját hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi új 
rendelkezéseket lépteti: 
„Tagintézményei:: 
 -  Mátyás Király Általános Iskolai Tagintézmény 
 Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1. 
 -  Cifrapalota Óvodai Tagintézmény 
 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. 
 -  Mesevár Óvodai Tagintézmény 
 Jászboldogháza, Petőfi Sándor út 2. 
 - Kazinczy Ferenc Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény  
 Tápiógyörgye, Szent István tér 7. 
 - Kastélykert Óvodai Tagintézmény 
 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5.” 
 
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” pontjának  a „sajátos nevelési igényű 
gyermek” fogalmát meghatározó rendelkezéseit: 
 851 012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  
 „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető  tartós 
és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek... 
 ….a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
 vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek...” ezennel hatályon kívül 
 helyezi és helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti: 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
 gyermekek....” 
 
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” pontjának  a „sajátos nevelési igényű 
tanuló” fogalmát meghatározó rendelkezéseit: 
851 012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
851 022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 



„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzdő tanulók... 
…a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek...” ezennel hatályon kívül helyezi és a rendelkezések 
helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók....” 
  
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint”  pontjának alábbi rendelkezéseit „852 
032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágban” ezennel 
hatályon kívül helyezi és a rendelkezések helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti:  
„852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Zeneművészeti ág   Fúvós és billentyűs tanszak 
852032-1 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti 
ágban 
Képző-és iparművészeti ág Grafikai tanszak  
     Festészet tanszak 
     Szobrászat tanszak 
 
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” pontja után az alapító okirat az alábbi 
ponttal egészül ki: 
„Az intézmény kiegészítő tevékenysége:   
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
 890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését 
 segítő programok 
 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 
 
- Az alapító okirat „Az intézmény fenntartói” pontja az alábbiakkal egészül ki:  
 „Tápiógyörgye Községi Önkormányzat (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.)” 
 
- Az alapító okirat „Engedélyezett férőhelyek száma” pontja és az „Engedélyezett évfolyamok és 
csoportok száma” ezennel hatályon kívül helyezi és az alábbi új rendelkezést lépteti hatályba:  
„Az intézmény évfolyamainak, csoportjainak száma, felvehető maximális gyermek-, ill. tanulólétszám, 
tagozat, művészeti ágak, tanszakok megnevezése településenként, tagintézményenként:  
 
Jászalsószentgyörgy 
 
Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 
Évfolyamainak száma:   8 évfolyam 
Tanulócsoportjainak száma:   16 
Napközis csoportjainak száma:  1 
Iskolaotthonos tanulócsoportok száma:  6 
Felvehető maximális tanulólétszám:  392 fő 
Alapfokú művészetoktatás:   200 fő 
Művészeti ág:  Képző-és iparművészeti ág 
Tanszakok:  grafika, festészet 
 
Cifrapalota Óvodai Tagintézmény: 
Foglalkoztató csoportjainak száma:  6 csoport  
Felvehető maximális gyermeklétszám:  150 fő 
 
Bölcsődei Intézményegység:  
 Csoportjainak száma:    1 csoport 
 Felvehető maximális gyermeklétszám: működési engedély alapján 



 
 Jászboldogháza 
 
 Mátyás Király Általános Iskolai Tagintézmény: 
 Évfolyamainak száma:    8 évfolyam 
Tanulócsoportjainak száma:   8 
Napközis csoportjainak száma:  2 
Felvehető maximális tanulólétszám:  224 fő 
 
Mesevár Óvodai Tagintézmény: 
Foglalkoztató csoportjainak száma:  2 csoport  
Felvehető maximális gyermeklétszám:  50 fő 
 
Tápiógyörgye 
 
Kazinczy Ferenc Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 
Évfolyamainak száma:   8 évfolyam 
Tanulócsoportjainak száma:   15 
Napközis csoportjainak száma:  3 
Felvehető maximális tanulólétszám:  380 fő 
Alapfokú művészetoktatás:   100 fő 
Művészeti ág:  komolyzene 
Tanszakok:  fúvós és billentyűs 
 
Kastélykert Óvodai Tagintézmény: 
Foglalkoztató csoportjainak száma:  6 csoport  
Felvehető maximális gyermeklétszám:  150 fő 
 
- Az alapító okirat  „Az intézmény működési köre” pontjának rendelkezéseit „Jászalsószentgyörgy és 
Jászboldogháza közigazgatási területe” hatályon kívül helyezi és helyükbe az alábbi új 
rendelkezéseket lépteti hatályba: 

„Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza és Tápiógyörgye közigazgatási területe” 
 

- Az alapító okirat  „Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyon” pontjának rendelkezéseit az 
alábbiakkal egészíti ki: 

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 7., 832 hrsz. 
2767 Tápiógyörgye, Petőfi Sándor u. 12., 1145 hrsz. 
2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5., 378 hrsz.   

 
2.) A Képviselő-testület a fentiek alapján a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
 
3.) A Képviselő-testület által elfogadott alapító okiratot és az alapító okiratot módosító KT határozatot 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/I. § bekezdésében és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 10.§ szerint meg kell küldeni a székhely 
szerinti illetékes Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Törzskönyvi 
Nyilvántartó részére. 
 
Határidõ: 2011. július 29. 
Felelõs: Dr. Fehérváry Mária jegyző 
 
4.) A közoktatási törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet 12/A. § (4)-
(5) bekezdése szerint: 



„(4) A helyi önkormányzat, illetve valamely társulási formája által fenntartott közoktatási intézmény 
alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételrõl szóló igazolást a Magyar Államkincstár a 
bejegyzést követõ nyolc napon belül juttatja el a KIR részére. 
(5) A Megyei Kormányhivatal Oktatási Fõosztálya a (3)-(4) bekezdésben meghatározott iratok 
megküldését követő nyolc napon belül felhívja a közoktatási intézmény fenntartóját, hogy a KIR-en 
keresztül, az ott meghatározott módon adja meg a közoktatási intézmény közérdekű és közérdekből 
nyilvános adatait. A közoktatási intézmény közérdekű és közérdekből nyilvános adatait a fenntartó 
megbízásából az intézményvezető is megküldheti. A helyi önkormányzat és annak társulásai által 
fenntartott - a (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti - közoktatási feladatot ellátó intézmény nem 
közoktatási feladatát engedélyezõ mûködési engedélyét is az e bekezdés szerinti adatközléskor kell 
megküldeni.” 
Határidõ:  
Felelõs: Szűcs Lajos polgármester 

Tarnai Mihály intézményvezető 
 

4.) Az alapító okirat módosításai - az alapító okirat rendelkezései szerint - 2011. szeptember 1. napján 
lépnek hatályba. 
Erről értesülnek: 
Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza 
dr. Fehérváry Mária jegyző, Jászboldogháza 
Képviselő-testület tagjai, Helyben 
Fajka Jánosné – tagintézmény-vezető 
Szádvári Istvánné - tagintézményvezető 
Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy 
dr. Kovács Kornél jegyző, Jászalsószentgyörgy 
Tarnai Mihály, intézmény-vezető 
Varró István polgármester, Tápiógyörgye 
Molnár Anikó jegyző, Tápiógyörgye 
Magyar Államkincstár, Szolnok 
JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
Közoktatási Információs Iroda, Gyõr 
 

Kerekesné Kövér Bernadett kér szót, Szűcs Lajos polgármester megadja részére az engedélyt. 
 
Kerekesné Kövér Bernadett: A KYOKUSHIN Karate Yakuzák Sportegyesülettel együtt a II. 
Jászboldogházi edzőtábort tartottuk meg július 22-24-ig. Eredetileg a strandon szerettük volna 
megtartani, de a szélsőséges, esős, viharos időjárás miatt megkerestük a Polgármester urat, hogy 
engedélyezze a Tornaterem, és az iskolaudvar használatát, amelyet ezúton szeretnék a többi szülő 
nevében is megköszönni, mert nagyon szép, élményekben gazdag 3 napot töltöttünk a tábor 
alkalmával együtt.  
 
Szűcs Lajos: A zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola igazgatójától az iskola vezetősége, a 
tábor szervezői, tanulók és szüleik nevében köszönő levél érkezett, hogy nagyon jól érezték magukat a 
Strandfürdőn tartott táborozás alkalmával, és a már hagyománynak számító nyári táborait a jövő évben 
is szeretnék a jászboldogházi strandon megrendezni.  
Jól esnek a köszönő szavak. Örülök, hogy tudtunk segíteni, és a jövőben is számíthatnak a 
támogatásunkra. 
 
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 

kmft. 
     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 

         polgármester       jegyző 


