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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-i ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt a mai 
ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület 
határozatképessége biztosított, 3 fő jelen van. Az ülésünket megnyitom, hangfelvétel 
készül. 
 
A napirendi pontokat ismerik, a kiküldött meghívó szerint az alábbiak: 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 15-i ülés napirendi 
pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása 
2. Beszámoló a saját bevételek valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből 

eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható 
összegéről 

3. Egyéb időszerű kérdések 
 
 
A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a  napirendi pontok elfogadásáról, kérem 
kézfeltartással jelezze, aki elfogadja. 
 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.  
(II. 15.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 15-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása 
2. Beszámoló a saját bevételek valamint az adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három 
évre várható összegéről 
3. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 



4 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-i ülésének jegyzőkönyve. 

Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
2./ Napirendi pont 
Beszámoló a saját bevételek valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
3./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
 
 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA 

 
Balázs Vince polgármester: 
Átadom a szót jegyző asszonynak, ismertesse nagy vonalakban az önkormányzat 
tervezett költségvetését. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntöm a képviselő- testületet.  
Az idei év költségvetését polgármester úrral egyeztetve készítette el a gazdálkodási 
előadó. Az anyagot megkapták, tanulmányozhatták, de a főbb bevételeket-kiadásokat 
nézzük át most még egyszer együtt. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. Miután részletesen átbeszéltük a bevételeket-kiadásokat, kérdezem 
a képviselő urakat, van-e még kérdés a költségvetéssel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a 2016. évi költségvetési rendelet 
elfogadásáról a megbeszélt módosításokkal, kiegészítésekkel. 
 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

 1/2016.(II.16.) számú rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

 Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-i ülésének jegyzőkönyve. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

11 704 E Ft Költségvetési bevétellel 
14 502 E Ft Költségvetési kiadással 
2 798 E Ft 

280 E Ft 
2 518 E Ft 

Költségvetési egyenleggel 
-ebből  működési hiány 
           felhalmozási hiány 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának igénybevételét  rendeli el. 

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési 
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében 
a hiány  finanszírozása az előző év költségvetési maradványának  igénybevételével 
történik. 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 
melléklet szerint részletezi. 

(6) Az Önkormányzat a kiadások között  céltartalékot nem állapít meg. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-i ülésének jegyzőkönyve. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot 
és a közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint határozza meg. 

Megnevezés Létszám (fő) 

Közalkalmazott (falugondnok) 1 

Összesen 1 

 

         

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) Az önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg 2016. évben nem 
tervezhető. 

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..  

 (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta 
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat 
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 
jogát minden esetben fenntartja magának.  

(3) A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy 
az általa írásban kijelölt személy jogosult. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-i ülésének jegyzőkönyve. 

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1)  bekezdés szerinti előirányzat-
módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 
juttatások terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, illetve a 
működtetéshez, a vagyon használatához, valamint a közfeladatai ellátásához szükséges 
egyéb előirányzataival minden esetben rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 
mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

(5)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés 
közötti időszakban a 2016. évi költségvetésben a nem tervezett vis major esetre 
maximum 350 E Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.  

(6)  Kötelezettséget, (szerződést, megállapodást) a polgármester 350 E Ft összeg erejéig 
vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek. 

(7)  Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a 
polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a 
testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek. 

(8)  A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell 
vizsgálni 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-i ülésének jegyzőkönyve. 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) (2)Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Megoldás 2006. Ellenőrzési és 
Szolgáltató Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség 
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 
8. § Civil szervezetekre vonatkozó szabályok 

 
 
 (1) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott 

támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell 
készíteni. A 2016. évi támogatás feltétele, hogy a 2015. évben kapott összegről a 
támogatott civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt 
határidőig. 

(2) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi 
csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás 
kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, ill. nem 
nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles Mérges 
Község Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni. 

 

9. § Záró és vegyes rendelkezések 

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.       
január 1.napjától alkalmazni kell. 

 

 

 

 
........................................... ........................................... 

Balázs Vince 
polgármester 

Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
        jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-i ülésén 
fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2016. február 16. 
 
 
 

Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
       jegyző 
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2. BESZÁMOLÓ A SAJÁT BEVÉTELEK VALAMINT AZ 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET 

KÖVETŐ HÁROM ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGÉRŐL 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Külön el kell fogadni Mérges Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető 
ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Az államháztartási törvény azt írja elő, 
hogy 3 évre előre kell tudni tervezni az önkormányzatok és az intézmények 
vonatkozásában, ezeket a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot 
keletkeztethetnek, ezeket ki kell mutatni. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Határozati javaslat 
 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45§(1) 
bekezdés a.) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv.3.§ (1)bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Mérges Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből 
származó fizetési kötelezettsége 2016-2019 években 

      

Megnevezés Sorsz. 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 1.         

Osztalékok, koncessziós díjak 2.         

Díjak, pótlékok, bírságok 3. 15 15 15 15 

Tárgyi eszközök, imm. javak,vagyoni ért. 
jogok értékesítése 4.         

Részvények, részesedések értékesítése 5.         

Vállalat értékesítésből, privatizációból 
származó bevételek 6.         

Kezességvállalással kapcs. megtérülés 7.         
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Saját bevételek (1+…+7) 8. 15 15 15 15 

Saját bevételek 50%-a 9. 7,5 7,5 7,5 7,5 

Előző években keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) 10. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11.         

Felvett, átvállalat kölcsön és annak 
tőketartozása 12.         

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.         

Adott váltó 14.         

Pénzügyi lízing 15.         

Halasztott fizetés 16.         

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17.       0 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…+25) 18. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.         

Felvett, átvállalat kölcsön és annak 
tőketartozása 20.         

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.         

Adott váltó 22.         

Pénzügyi lízing 23.         

Halasztott fizetés 24.         

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25.         

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (9-26) 27. 7,5 7,5 7,5 7,5 

 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.  
(II. 15.) határozata: 

Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Stabilitási törvény 
45§(1) bekezdés a.) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv.3.§ 
(1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Mérges Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből 

származó fizetési kötelezettsége 2016-2019 években 

      

Megnevezés Sorsz. 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 1.         

Osztalékok, koncessziós díjak 2.         

Díjak, pótlékok, bírságok 3. 15 15 15 15 

Tárgyi eszközök, imm. javak,vagyoni ért. 
jogok értékesítése 4.         

Részvények, részesedések értékesítése 5.         

Vállalat értékesítésből, privatizációból 
származó bevételek 6.         

Kezességvállalással kapcs. megtérülés 7.         

Saját bevételek (1+…+7) 8. 15 15 15 15 

Saját bevételek 50%-a 9. 7,5 7,5 7,5 7,5 

Előző években keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) 10. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11.         

Felvett, átvállalat kölcsön és annak 
tőketartozása 12.         
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Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.         

Adott váltó 14.         

Pénzügyi lízing 15.         

Halasztott fizetés 16.         

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17.       0 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…+25) 18. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.         

Felvett, átvállalat kölcsön és annak 
tőketartozása 20.         

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.         

Adott váltó 22.         

Pénzügyi lízing 23.         

Halasztott fizetés 24.         

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25.         

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (9-26) 27. 7,5 7,5 7,5 7,5 

 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 

3. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
Pár szóban beszámolok a folyamatban lévő ügyekről. 
A fűnyírótraktor licitje megtörtént, sikerült eladni 100 000 Ft-ért. Hamarosan 
beszerzünk helyette egy új fűnyíró traktort. 
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A Megoldás Kft. munkatársa megtekintette a kamerarendszer fennálló hibáit itt a 
helyszínen, hamarosan kijavítják őket. 
Urbán Gyula is itt volt, felmérte, hogy mi kellene a kamerarendszer bővítéséhez a 
temetőnél, küldi majd róla az árajánlatot. Évi 3000 Ft-ért tárhelyet is ajánlott, ez 
lehetővé tenné, hogy akár egy laptopról elérjük a kamerák felvételeit. 
A kihelyezendő táblák megrendelése folyamatban van, a grafikai kivitelezésről kell 
még egyeztetnünk a céggel. Az üdvözlő tábla keretét jobb lenne fémből 
megcsináltatnunk, mert a fa nem annyira tartós. 
Március 5-én szeretném megrendezni első alkalommal a faludisznóölést. Helybeli 
lakosok már jelentkeztek segíteni a feldolgozásnál, sütés-főzésnél, reméljük jó 
hangulatú rendezvény lesz. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Köszönjük szépen a beszámolót. 
 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 1150 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Balázs Vince     Bereczkiné dr. Kovács Piroska  
   polgármester        jegyző 
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