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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18.00 órakor, 

az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.) megtartott rendes, nyilvános testületi 

üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 
 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel 

határozatképes. Az ülést 18
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szmorad László 

alpolgármestert és Takács Tamás képviselőt, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend 

elfogadását. 
 

Eredeti napirendi javaslat: 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. A Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

A képviselő-testület a napirend módosítását és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag 

elfogadta. 

Napirendek megtárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott arról, 

hogy a közoktatási társulást meg akarják szüntetni, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonatot eljuttatták 

nekünk. Az óvodai nevelési év szeptember 1-től, augusztus 31-ig szól, így az átszervezést csak akkor 

lehet megtenni. Ha ők önállóan kívánják az óvodát működtetni és nem akarják a 11 fő szalmatercsi 

gyermeket, akkor más településsel kell társulnunk, hiszen az óvoda működtetése kötelező feladata az 

önkormányzatnak. Jövő hét csütörtökön megyünk hozzájuk ez ügyben egyeztetni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A régi megállapodást úgyis felül kell vizsgálni, hiszen az iskolai feladatokat is 

ki kell venni belőle. Az endrefalvai óvoda is tele van, esetleg még Pilinnyel lehetne társulni. 

Szentes Dezsőné képviselő: A pilinyi óvoda is tele van. 

Szmorad László alpolgármester: Próbáljunk Karancssággal egyeztetni előbb. Tulajdonjogunk van az 

óvodában? 

Szentes Dezsőné képviselő: Nincs. 
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Szentes Dezső polgármester: Az óvodavezető egy megkeresést juttatott el a fenntartókhoz. A Karancssági 

Óvoda név helyett a Karancssági Kerekerdő Óvoda nevet szeretnék az intézménynek. Jeleztük, hogy 

szerezzék be a szülői munkaközösség és az alkalmazotti közösség véleményét is. Ez is meg van, 

mindketten ezt javasolták. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ez alapító okirat módosítás is egyben. 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013. (II.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló
 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint, 

mint a Karancssági Óvoda közösen működtetett köznevelési intézmény egyik 

fenntartója – figyelembe véve az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, 

a szülői szervezet véleményét – úgy határozott, hogy az intézmény új neve 

2013.03.01. naptól Karancssági Kerekerdő Óvoda. 

A képviselő-testület az Alapító Okiratot megváltoztató Módosító Okiratot 

elfogadja és felhatalmazza továbbá a gesztor önkormányzat polgármesterét és 

jegyzőjét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: gesztorönkormányzat polgármestere, jegyzője 

 

Szentes Dezső polgármester: Február 7-én volt egy vízmű értekezlet, az ügyvezető igazgató asszony 

beterjesztette az évi gazdasági tervet, melyet a többség nem fogadott el. Február 22-én lesz újabb ülés, a 

Felügyelő Bizottság új üzleti tervet állított össze. Tegnap kistérségi ülés volt, tájékoztatom a képviselő-

testületet, hogy több mint 30 milliós hiány van. A kistérség elnöke rendőrségi eljárást kezdeményez, de 

akkor is lehet, hogy fizetnünk kell lakosságszám arányosan. MVH ellenőrzés volt az élelmiszersegély 

csomagosztásban, minden rendben volt. A hivatali ügyfélfogadást át kell gondolnunk, mert a múltkor is 

ki kellett hívni egy ügyfél miatt a rendőrséget. Start munkaprogramban csak a mezőgazdasági program 

indul. 11-ből 6 főt tudunk felvenni. Ebben kérem majd a segítségeteket. Kérem a tájékoztatóm tudomásul 

vételét. 
 

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: Azért az endrefalvai polgármester asszony szerepel előterjesztőként, mivel 

az előterjesztést is ő írta alá a gesztorönkormányzat nevében. Le van írva, hogy miért kellett módosítani. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (II.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. 

évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 1.266 e Ft-tal és kiadási főösszeg 

növekedését 1.266 e Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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3. A Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző ismerteti a kiküldött anyagot és javaslatra, véleményezésre kéri a testületet. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy a köztisztviselői napot szerényebben oldják meg a települések, 

a kirándulás a napján és ne máskor legyen. 

Vincze Nikolett körjegyző: A dolgozók szabadságon vannak a kiránduláskor, ha 1-jén 2-á mennénk, 

akkor a kifizetések lennének később, amit viszont nem akartunk. 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó: A szalmatercsi hivatalban mindketten itt voltunk, mivel nem mentünk 

kirándulni. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (II.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2013. évi költségvetési 

tervezetét 3.931 e Ft bevételi és 3.931 e Ft kiadási főösszegek mellett, az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési tervezetét 

21.329 e Ft bevételi és 21.329 e Ft kiadási főösszegek mellett, mindösszesen pedig 

25.260 e Ft bevételi és 25.260 e Ft kiadási főösszegek mellett jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

4. Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos anyagból láthatjátok, hogy miért kell módosítani a költségvetést. 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó: Az év közben érkezett állami pénzek miatt kell módosítani a bevételi és a 

kiadási oldalt is. Ilyen az Önhiki, az óvodáztatási, a gyermekvédelmi. 

  

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos előterjesztést nézzük át együtt! 

Vincze Nikolett körjegyző: Voltak a körjegyzőség pénzügyesei egy önkormányzati szakmai napon a 

héten, amelyet a költségvetésről tartottak Egerben. Sok információnk nincs. Az önkormányzatoktól 

számos forrást kivonnak, a bevételek nem fedezik a kiadásokat, de akkor is nullás költségvetést kell 

tervezni. A gépjárműadónál nem csak az idei év 60 %-át viszik el, hanem a régi tartozásokból befolyt 
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összegek 60 %-át is. Év közben hitelt csak év végéig lehet felvenni. Át kell gondolni az önként vállalt 

támogatásokat, feladatokat, mint például a beiskolázási támogatás. 

Szmorad László alpolgármester: Az államnak lépnie kell, ha majd látják az önkormányzatok 

költségvetéseit. Azt akarják, hogy adjuk el és éljük fel a vagyonainkat? 

Szentes Dezső polgármester: Más önkormányzat azt írta be, hogy a 20 milliós kintlévőségéből be fog 

hajtani 5 milliót, de eddig sem tudta behajtani és ezek után sem fogja tudni. Ez évközben már látható lesz.  

Vincze Nikolett körjegyző: A RNÖ-nek tervezzünk támogatást? 

Szentes Dezső polgármester: Vegyük ki, húzzuk ki, mert nincs pénzünk. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

Takács Tamás képviselő: Nemzetgazdasági jelentőségű vagyonelemek közé kell sorolni a 

szennyvízhálózatot és a gázhálózatot? Kié a vezeték? Továbbá kérdésem, hogy a Művelődési házzal mi 

lesz? Ki fogja működtetni? Miből? Mindezekre figyelni kell, ha elkezdődik a működtetése az IKSZT-nek. 

Van olyan ingatlan, amelyet úgy ajánlottak fel, hogy abból faluház legyen. Ezzel is mi lesz? A 

vagyonelemekre éves tervet kell készíteni. Ezt meg is kellene csinálni, de ezt ne csak elfogadjuk, hanem 

legyen is végrehajtva. Javaslom kiegészíteni az előterjesztésben lévő vagyongazdálkodási tervet az 

alábbiakkal: „Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanok folyamatos hirdetése szükséges. 

Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetőségének, a 

legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytathatja.” Benne van még továbbá, 

hogy törekedni kell a „felesleges vagyontárgyak értékesítésére”, ezt azzal javaslom kiegészíteni, hogy 

amennyiben ez utóbbi nem valósítható meg, értékét megőrizve azt az önkormányzat a tulajdonában tartja. 

Azt pedig, hogy „az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 

vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával”, vegyük ki, mert nem tudnánk nekik 

területet adni. A hosszútávúban szeretném megjeleníteni, hogy hulladékudvar szükséges és a temetőt is 

bővíteni kell. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezek inkább településfejlesztési tervbe való célkitűzések. 

Szentes Dezső polgármester: A hulladékudvart és a temetőt a rendezési tervben fel kellett tüntetni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A többi kiegészítéssel elfogadjátok a tervet? 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (II.14.) számú határozata 

 

1./ Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 

Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 

céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 
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1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013. – 2017. évekre: 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 

működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-

testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 

célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

A hasznosítás formái: 

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

A vagyon értékesítése: A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat 

vagyonrendeletében, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell 

eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő 

gazdálkodására. 

A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek 

törlesztésének fedezetéül szolgál. 

 

2. Használatba adása, bérbeadása. 

Bérlet útján történő hasznosítás: A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek 

hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 

hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 

kihasználatlan állapotban. 

Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 

változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 

vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges 

vagyontárgyak értékesítésére, amennyiben ez utóbbi nem valósítható meg, értékét megőrizve 

azt az önkormányzat a tulajdonában tartja. 

a) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. 

b) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanok folyamatos hirdetése szükséges. 

c) Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 

követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint 

folytathatja. 
 

2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2022. évekre: 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 

működési stabilitás biztosítása érdekében. 

c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai 

stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése 

érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. Ehhez az 

önkormányzati feladat változásokat követően kialakult vagyonelemekre évekre lebontott tervet 

kell készíteni. 

d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt 

kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente 

felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 

e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására illetve beruházásra kell fordítani. 
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2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási 

terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

Határidő: 2017. december 31., illetve folyamatos 

 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Földvásárlás: 

Takács Tamás képviselő: A képviselő-testület hozott egy olyan döntést a múlt év végén, hogy megveszi 

az egyik felajánlott ingatlant a közösségi célok alszámláról elkülönített pénzből. Hol tart ez az ügy? Ha 

még nem történt meg, szeretném javasolni a testületnek, hogy vonja vissza a döntését. 

Szentes Dezső polgármester: 150.000 Ft jelzálogjog van rajta, ezért még nem sikerült megvenni. 

Egyenlőre a végrehajtási jog fel van függesztve. 

Szmorad László alpolgármester: Megér 150.000 Ft-ot. 

Takács Tamás képviselő: De mi szükségünk van rá? 

Vincze Nikolett körjegyző: A közösségi célok alszámlán jelenleg 1.510.264 Ft van. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor meg tudjuk venni. Ne vonjuk vissza. Kellhet ez még. 

Szentes Dezsőné képviselő: A start munkához is kellhet. 

Szmorad László alpolgármester: Ha van rá lehetőség, földet vegyünk. 

Takács Tamás képviselő: Ott vegyünk, ahol tervezünk is valamit. 

Szmorad László alpolgármester: Majd elcseréljük. 
 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 20.10 órakor távozott az ülésről. 
 

B) Turisztikai pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Az Egyesület elnökét kérdezem, hogy az Egyesület által megpályázott és 

elnyert vendégház kialakítással mi lesz? 

Takács Tamás képviselő: Még nem kaptunk határozatot az MVH-tól, ezért nem akartam róla beszélni. 

Sajnos nem tudjuk ennyiből kihozni, mivel 35 millió helyett, csak 25 milliót kaptunk, úgyhogy 

lemondtunk róla. Viszont a kastély nyert és az nagyon jó. 
  
C) Civil szervezetek támogatása 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy a civil szervezetek csak a vállalt feladataikhoz képest kapják a 

támogatást. 

Vincze Nikolett körjegyző: Mindig adjanak külön be kérelmet? 

Takács Tamás képviselő: Nem, de majd látjuk év közben. A közösségi célok alszámláról javaslok 

átutalást majd az egyesületnek, hogy a régóta húzódó fejlesztéseket, mint a járda is, megcsináljuk, mert 

ezt a tétlenséget én már nem akarom nézni. 

Szmorad László alpolgármester: Melyik járdát? 

Takács Tamás képviselő: A temetőben. A civileknek 25.000 Ft támogatást javaslok, hogy a könyvelési 

díjra legyen pénz. 

Vincze Nikolett körjegyző: Le lehet csökkenteni, de nem lesz nekik elég. Az önkéntes tűzoltóknak biztos 

nem. 

Szmorad László alpolgármester: De ők legalább csinálnak valamit. 

Szentes Dezső polgármester: A másik kettő semmit, leálltak. 

Takács Tamás képviselő: Azt ne mondjad, hogy semmit nem csináltunk. Csináltunk parkolót, hozattunk 

járdalapokat, a pályázatok után járkáltam a saját pénzemen, mentem a fejlesztések után. 

Szentes Dezső polgármester: A polgárőrségre értettem, kicsit leült az egyesület. Nálunk nem erős a civil 

lét. 

Szmorad László alpolgármester: Az a baj, hogy a posztokon nem a megfelelő emberek vannak. 

Emlékezzetek régen is ez volt a fontos. A húzó ember. A mi gyerekeinknél már nem lesz ilyen. 

Szentes Dezsőné képviselő: Maradjon a civil szervezetek támogatása. 
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D) Állatorvosi szerződés 

Vincze Nikolett körjegyző: Az állatorvossal van szerződése az önkormányzatnak, kívánja ezt fenntartani 

az önkormányzat? Havi 30.000 Ft a megbízási díj a VET-MARKET Bt. és a Szalmatercs Község 

Önkormányzata között 2004. március 24-én létrejött állategészségügyi szolgáltatásra szóló megbízási 

szerződés szerint. A szerződésben hivatkozott 1994. évi XCI. törvény hatályon kívül van már helyezve. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (II.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VET-MARKET Bt. és a Szalmatercs Község Önkormányzata között 2004. március 

24-én létrejött állategészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződést 

2013. március 31. nappal - a szerződés 7. pontjának megfelelően – felmondja. 

 

A felmondást indokolja a szerződésben hivatkozott 1994. évi XCI. törvény hatályon 

kívül helyezése, továbbá az önkormányzat csökkentett állami támogatása sajnos nem 

teszi lehetővé a szerződés tovább fenntartását. 

A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a szerződés 

felmondásáról a szolgáltatót értesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a nyilvános ülést 20.30 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

          Szmorad László      Takács Tamás 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


