
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 
25-én 1700 órai együttes nyílt testületi ülésén.

Jelen vannak: Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester,  Papp 
Gábor  alpolgármester,  Csonka  Tímea,   Deák 
Sándorné,  Fülöp  László,  Holecz  Sándorné, 
Homoki Gábor, Józsa Zoltán képviselők /8 fő/.

Tanácskozási joggal:          Szőrös Zoltán CKÖ elnök

                                                        dr. Juhász Tamásné mb.körjegyző

Meghívott:                                       Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó

                                                      

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  1700 órakor  az  ülést  megnyitja,  köszönti  a 
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Endrefalva község Képviselő-
testülete határozatképes. Kéri, hogy a napirendet a következők alapján állapítsa meg a 
testület:

Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  napirendi   pontok  
sorrendjének,  melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.Csatlakozás a Szociális Földprogramhoz

      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 

2. 2010. évi költségvetési koncepció tárgyalása

              Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
              (írásbeli előterjesztés)

3.  2009. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

              Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
              (írásbeli előterjesztés)
4. A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 

5.   E g y e b e k
Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.Csatlakozás a Szociális Földprogramhoz

      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 

Csóriné: Javaslom a tavalyiakhoz hívem csatlakozásunkat a szociális földprogramhoz.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 77/2009. (XI.25.)sz. 
határozata.

    Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális földprogramhoz való csatlakozását

    e l  f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

2. 2010. évi költségvetési koncepció tárgyalása

             Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
              (írásbeli előterjesztés)

Józsa Zoltán: Kérem ismertesse a számok háttéranyagát.

Csóriné Botyánszki Ágnes: ismertette a 2010. évi költségvetési koncepciót. Átmeneti 
segélyek összege is elég magas. Civilszervezetek támogatása: ne legyen változás a 
támogatásban.
Holesné: Javaslom, hogy ennyit kapjanak.
Fülöp: A tűzoltóság többet kapjon, több a kiadásuk. Polgárőrségnek az autóra kell költeniük, 
nekik az üzemanyagra megy sok. Falunap: maradhat
Csóriné: Jövőre is pályázunk, ha lehet a falunapra.

Holesné: Idősek napjára írjunk 300.000 Ft-ot, most is olyan jól sikerült.

         
Csóriné: Játékfesztivált bepályáztuk a LEADER-be, reménykedünk benne.
         Beiskolázási támogatás maradhat így.
        Temetési segély, tiszteletdíj maradjon.
        Pályázati önerő: az írásbeli anyag szerint alakul.



Fülöp: Szociális földprogramot gondoljuk meg, hogy jövőre legyen-e. Művelje meg a kertet, 
hogy ne legyen gaz.
Csóriné: Érdemes-e a földprogram, mennyien örültek neki, ki köszönte meg, ezen 
elgondolkodhatunk, de ez is egyfajta segítség, mellyel támogathatjuk a családokat.
Csonka Timea: Volt aki akart kapni, és meg is érdemelte volna, és nem kapott.
Papp: Volt ott is felháborodás, aki feliratkozott, hogy kapjon, és még sem kapott. Vállalta, 
szerette volna, de nem volt rá jogosult.
Csóriné: A szociális programra pályázunk, legyen benne csirke, vetőmag, gomba?
Fülöp: Legyen meg mind a három.
Papp: Darabszámot mi most eldönthetjük? Itt az a cél, hogy szokjanak hozzá, hogy valamit 
csináljanak.
Csóriné: LEADER fejlesztések indulnak, még meglátjuk mire pályázunk IKSZT-be is 
indulunk, remélem nyerünk. Valaki még szeretne valamit, hogy mire tegyünk félre jövőre?
A pénzügyes kolléganő csinál egy kimutatást, mennyibe került a közmunkaprogram, és április 
elsejétől szeretném indítani. 
Papp: Nem kellene felosztani, ki mikor menjen.
Csóriné: Ne ők osszák fel, hanem mindenki akkor, amikor mi mondjuk meg mikor, mikor lesz 
munka, akkor kell felvenni őket.
Deákné: Ez a csoportvezető nagyon gyenge volt hozzá. Szigorúbban kellene vele bánni.
Homoki: A nőkkel volt a legnagyobb probléma.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 78/2009. (XI.25.)sz. 
határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
2010. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az abban 
foglaltakat  a  2009.  évi  költségvetés  tervezésére  vonatkozó 
irányelvekkel együtt elfogadja.

    e l  f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

3.  2009. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

              Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
              (írásbeli előterjesztés)



A.
Csóriné: A beszámolót elolvastátok, kérdések vannak?
Józsa: Forráshiány 31 millió?
Tőzsérné: A forráshiány egyenlőre nem változik.
Csóriné: 3.oldalon van, mi változik, mit kaptunk meg: pl:kisbuszt. Ezért kell módosítani a 
költségvetést.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 79/2009. (XI.25.)sz. 
határozat.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
2009. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolóját

    e l  f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

B.
2009. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámoló alapján költségvetés módosítása

              Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 
              (írásbeli előterjesztés)

Józsa: Mennyi pénzünk van még kint a lakáshitelekből?
Tőzsérné: Van aki 1998-ban, van aki 2001-ben vették fel. 
Józsa: A temetési segélyekből van megtakarításunk.
Tőzsérné: Temetési segélyre 420.000 Ft. Volt kifizetve.
Papp: A helyszíni bírság az jó ha ide fizetjük be. Így az önkormányzat gazdagodik.
Csóriné: Több bevétel is keletkezett, pl:kisbusz, ezért kell módosítani a költségvetést.

Csóriné Botyánszki  Ágnes polgármester  szavazásra teszi  fel  a rendeleti  javaslatot,  melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi rendeletet  hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének  10/2009. (XI.25.)sz. 
rendelet.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
2009. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámoló alapján a 
2009. évi költségvetés módosítását



   e l  f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

4.A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes 

A. Lomtalanítás

Csóriné: Technikai okok miatt a kitűzött időben nem tudjuk megcsinálni az őszi lomtalanítást, 
ezért kérdezem tervezzünk-e még egyet az idén, vagy csak tavasszal?

Holeczné: Inkább kora tavasszal térjünk vissza hozzá.

B. Idősek napja

Holeczné: Nagyon jó visszhangja volt, sokáig ott voltak.

Csóriné:130.000 Ft volt a melegétel, 100.000 Ft volt a fellépés, nagyon jó volt a visszajelzés 
is.

C. Közvilágítás

Csóriné: Az ÉMÁSZ-tól kaptam egy listát, hol milyen világítást kell cserélni.

                Az ÉMÁSZ saját erőből akarja lecserélni.

Papp: Azokat akarja lecserélni, amelyek 11 Wattosak. 

Csóriné:  Ahol  nincs  lámpa  50.000  Ft   felrakni.  Januárban  térünk  vissza  erre  a  dologra. 
Nekünk is megkell a költségvetésünket tervezni.

               Az ÉMÁSZ-ra majd visszatérünk, ha árajánlatot adnak.

              ÉMÁSZ szerződésünket meg kell tárgyalnunk: Napfény, Holdfény, Csillagfény eseti 
megrendeléseket.

Melyiket válasszuk? 

Deákné: Maradjon az, ami most van.

Csóriné: Maradjunk a Csillagfénynél? Szavazzuk meg?

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatott  hozta:



Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 80/2009. (XI.25.)sz. 
határozat.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
ELMŰ-ÉMÁSZ  Hálózati  Kft.-vel  kötött  közvilágítási 
szerződés,  mely  2009.  december  31-ével  lejár,  melyet  a 
következő évre való meghosszabbítását

    e l  f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

D. Szemétszállítás utáni kifizetések elmaradása

Csóriné: Nagyon sokan nem fizetik a szemétszállítási díjat, sok összeg el van maradva.

Végig nézem a kimutatásokat, és aki nem fizeti ki a szemétdíjat, attól elhozzuk a kukát. Most 
fogjuk a szemétszállítási szerződést újra kötni, most le kell ellenőrizni a befizetéseket. Kb. 6 
millió forint kint levő tartozásunk van.

Szennyvízbefizetéseknél kint van 14 Millió forint. Ráterheltetjük az ingatlanra, de attól a mi 
pénzünk nem kapjuk meg.

Papp: Ha nincs pénz, úgy sem tudnak fizetni. Úgy sem adják meg.

E. 
2010 évre vonatkozó hatósági Víz- és szennyvízdíj jóváhagyása
Csóriné: Szóban ismerteti az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Által 2009. évre 
vonatkozóan megküldött ivóvíz-szolgáltatási és csatorna-szolgáltatási díjat tartalmazó levelet, 
mely alapján  megalkotta a 2009. és 2010. évi hatósági víz- és csatornaárról. 2010 évre nem 
változik a vízdíj a rendelet alapján.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatott  hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2009. (XI.25.)sz 
rendelet.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a2009. 
és  2010.  évi  hatósági  víz-  és  csatornaárról.  2010 évre  nem 
változik a vízdíj a rendelet alapján  

    e l  f o g a d j a.



Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

G. INVITEL Távközlési Zrt.
Csóriné: Kábeleket régen lerakták, most visszakapjuk a vezeték használati díjat.
Már beküldtük a szerződéseket.

H. Belső ellenőrzési terv megbeszélése
Csóriné:Javaslom, hogy az állami normatív támogatások és a pénzkezelés ellenőrzését kérjük.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatott  hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 81/2009. (XI.25.)sz 
határozat.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
belső ellenőrzési tervben az állami normatív támogatások és a 
pénzkezelés ellenőrzését kérjük,

    e l  f o g a d j a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

I. Közmunkások

Csóriné:  A most  foglalkoztatott  munkások jól  dolgoznak,  szeretném tovább foglalkoztatni 
őket.
Holeczné: Jól dolgoztak, továbbra is szükségünk van rá.

J. LEKI

Csóriné: Iskola ablakcsere, megtörtént a közbeszerzési eljárás, mely eredménytelen volt, mert 
csak 1 pályázat maradt, így eredménytelennek kellett nyilvánítani az eljárást, így meg kell 
ismételni.

K. Ipolytarnóci hídelemekből adnak, tavaly kértünk.
Csóriné:Írtam  nekik,  hogy  mi  átvesszük  a  hídelemeket  ingyen,  ha  a  vállalkozók  valamit 
segítenek. Fel lehetne rakni a Dankó útra. Mi már többet nem áldozunk erre, csak a nevünket.

K. Településőr

Csóriné: Szeretném, ha pályáznánk a Településőr pályázatra. Kérem szavazzuk meg.



Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatott  hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 82/2009. (XI.25.)sz 
határozat.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  és  elfogadta,  hogy  a IRM  által  indított 
Településőr  Pályázatra  2  főre  a  2010.  évre  igényelje  a 
támogatást.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

M.
 Szécsényfelfalu is csatlakozna a mozgókönyvtárhoz.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatott  hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 83/2009. (XI.25.)sz 
határozat.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és döntött arról, hogy jóváhagyja 
Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának mozgókönyvtári 
szolgáltatáshoz történő csatlakozását.
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást változtatás nélkül elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított 
Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatott  hozta:



Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 84/2009. (XI.25.)sz 
határozat.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és döntött arról, hogy jóváhagyja Hollókő 
Község Önkormányzatának mozgókönyvtári szolgáltatáshoz 
történő csatlakozását.
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást változtatás nélkül elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított 
Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

N. 
Társulási Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 85/2009. (XI.25.)sz 
határozat.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  és  döntött  arról,  hogy  Szécsény  Kistérség 
Önkormányzatainak  Többcélú  Társulási  Megállapodásának 
módosítását  az  előterjesztésben  foglaltaknak  megfelelően 
elfogadja.
Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  módosított 
Társulási Megállapodás aláírására

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

O. 
Alapszolgáltaló Központ Alapító okiratának módosítása



Csóriné: Szolgáltatásváltozás miatt módosítani kell az alapító okiratot.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 86/2009. (XI.25.)sz 
határozat.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Alapszolgáltató  Központ  Alapító  okiratának  módosítását 
elfogadja.
Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

P. Közmeghallgatás

Csóriné: Tartsunk-e, s mikor tartsunk közmeghallgatást?

Papp: Hallgassuk meg az ő véleményüket, és mondjuk el, mit tettünk eddig.

Csóriné: Javasolt időpont: 2009. december 08. 16.00 órától

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 87/2009. (XI. 25.)sz. 
határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
közmeghallgatás  időpontjának  2009.  december  08.  16.00 
órában 
Elfogadja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

R.

Csóriné:  Humánszolgáltató  intézményfenntartó  Társulás  közös  fenntartására  vonatkozó 
Társulási  megállapodás  módosítására  a  Szécsényi  Kistérség Előterjesztést  adott  be,  kérem 
olvassátok el és fogadjuk el.



Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 88/2009. (XI. 25.)sz. 
határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Humánszolgáltató Intézményfenntartó 
Társulás Társulási megállapodás közösségi ellátással történő 
kiegészítésére vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést. 
Endrefalva  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Humánszolgáltató  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási 
megállapodás  módosítását,  valamint  egységes  szerkezetbe 
foglalását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

S.

Csóriné: Az iskolásainknak Bagó&Bagó kft.  látja el a meleg étkeztetését,  vagyis ő bérli  a 
konyhánkat. Sajnos nagyon magas árral dolgozik, s a minőségre is nagyon sok szóbeli panasz 
érkezett. 
Deákné:  Javaslom,  bízzuk  meg  a  polgármesterasszonyt,  hogy  más  vállalkozót  keressen. 
Minőségi szóbeli panaszok hozzám is érkeztek.
Csóriné: Választanunk kell, hogy a konyhánkat kinek adjuk ki. A Süllő és Süllő Kereskedelmi 
és Vendéglátó ipari Betéti Társaság ajánlatát  találtuk akkor is kedvezőnek. Magyarnándpri 
polgármestert kérdeztem meg, nagyon jó a vélemény róluk. Most mi a ti véleményetek?
Holeczné:  Én  ennek  a  választásnak  örülök,  mert  a  mostani  minőséggel  nem  vagyok 
megelégedve. 
Papp: Javaslom, hogy a polgármester asszony tegye meg a lépéseket.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 89/2009. (XI. 25.)sz. 
határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármesterasszonyt,  hogy  a  Bagó&Bagó 
kft.  szerződésének  ügyében  érdeklődjön,  s  tájékozódjon  új 
üzemeltető tekintetében.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester



U.

Csóriné:  A közigazgatásban való elektronikus ügyintézés rendeletét meg kell alkotnunk. 
Mai technikai  folyamatok megállíthatatlanok, s erre nekünk is fel  kell  készülnünk. Kérem 
nézzétek át.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének  12/2009. (XI. 25.)sz. 
rendelete.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
közigazgatásban való elektronikus ügyintézés rendeletét 
Elfogadja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester az ülést 2050 

órakor bezárja.

K.m.f.

Csóriné Botyánszki Ágnes                                                Dr. Juhász Tamásné       
                    polgármester                                                                   mb.körjegyző
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