Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 19-én
18.00-kor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser
István, Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Szabó-Debreceni Anikó aljegyző
Meghívottként: Mészáros Mónika intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Zemenné Oláh Ilona iratkezelési ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az
szeptemberi munkaterv szerinti testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9
tagja közül 9 jelen van, a testület határozatképes. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek
javasolom Kecser István és Pálinkásné Petik Éva képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kecser István és
Pálinkásné Petik Éva települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalására teszek
javaslatot. Van-e valakinek módosító indítványa? Ha nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztett
napirenddel szavazzon.
Kecser István PVB elnök: Kérem a testületet, hogy PVB beszámolóját halasszuk el, mivel
nem készültem el vele.
Horinka László polgármester: Rendben, akkor javaslom elfogadásra a napirendi javaslatot a
6. napirendi pont nélkül.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testület 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett
napirendet elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről (1ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Estikék Idősek Otthona éves beszámolója (2ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester
Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ éves beszámolója (3ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
4./ Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évről szóló beszámolója (4ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
5./ Humán Szolgáltatások Bizottsága éves beszámolója (5ET)
Előterjesztő: Pálinkásné Petik Éva bizottsági elnök
6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához és a helyi
pályázat kiírása (7ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
7./ Döntés a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás jövőbeni ellátásáról
(8ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
8./ Egyes állami tulajdonú helyi közutak önkormányzati tulajdonba vétele (9ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
9./ Jókai utca alsó szakaszának forgalomszabályozása (10ET)
Előterjesztő: Horinka László polgármester
10./ ZÁRT ÜLÉS: Bölcsődei felvételi kérelem elutasításával kapcsolatos jogorvoslati
kérelem elbírálása (11ET) /később kerül kiküldésre/
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./

1./ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Összefoglalnám az augusztusi ülés óta zajlott eseményeket.
Mentőállomás január 1-től lesz Sülysápon, elfogadták az általunk javasolt helyet. Addigra kell
egy gépkocsi beállót építenünk. Ha jól tudom, 6 órakor van váltás náluk, reggel is és este is. Ez
azt jelenti, hogy 6 óra 30 körül ér ide az autó és 5 óra 30 perc körül fognak visszamenni az
állomásukra.
A BM pályázatunk idén járdaépítésre lett volna, sajnos nem nyertünk. Lesz második forduló,
remélem, benne leszünk.
Az egészségközpont építése nagyjából a szerződés ütemtervének megfelelően halad.
A Dózsa György utca építése a végéhez közeledik, járdából vannak kisebb szakaszok és az
útpadka van még hátra.
A játszóterek építése: A Hevesy parkban elkészültek ma a játékok telepítésével, szombaton 15
órakor lesz az átadás. Utána mennek a szőlősi játszóteret is telepíteni.
Mindhárom iskolánál is tettünk lépéseket a legsürgősebb problémák megoldására. A sápi
iskolánál a színpadon műgyantát, vagy hasonló megoldást szeretnénk, hogy sima felület legyen.
Keressük a műszaki megoldást. A Móra iskolánál a feltört burkolatot fogjuk javítani, Szőlősön
járda és új kiskapu épült.
A tervezett útépítések közbeszerzési eljárás folyamatban van, hétfőn van az ajánlattételi
határidő, így kell majd egy rendkívüli ülés.
A naperőmű beruházás elindult, szeptember elején a tartószerkezetek már álltak, október
második felében már beindul.
A MÁV tervezi a vasútállomás környezetének felújítását, ez az ügy még nagyon az elején tart.
A Dankó utcára a vis maior pályázatunkat részben támogatták, 12 millió Ft-ot nyertünk. Ebből
kell megoldani a vízelvezetést és az út aszfaltozását.

A hulladékszállítás körül voltak problémák a szolgáltató munkaerő-problémái miatt. Sajnos az
ügyfélszolgálatuk sem volt a helyzet magaslatán.
Rendezvényeink is szép számmal voltak-lesznek. A városnapon minden rendben zajlott.
Tűzijáték után ugyan volt egy kis veszekedés más településekről érkezett fiatalok között, de
gyorsan lezajlott.
Volt szépkorú köszöntésünk, Holecz Jánosnét köszöntöttük. Barátságos események ezek, van
olyan, akinél már voltunk 90 és 95 éves korában is. Az iparterület közbeszerzése lezárult,
szerződés aláírása megtörtént.
Volt egy rendezvényünk az anyatejes táplálás világnapja alkalmából, amit a védőnők
szerveztek. Ilyen ünnepélyes keretek között ez volt a negyedik alkalom.
Rendezvényünk lesz szombaton a II. Mackó Fesztivál, szüreti felvonulással, főzőversennyel.
Czerván György államtitkár úrral fogjuk átadni a játszóteret 15 órakor.
Október 3-án 17 órakor lesz egy előadás a művelődési házban, A modern kor szülői kihívásai
címmel. Dr. Donauer Nándor a Budai Gyermekkórház neuropszichológusa lesz az előadó.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Amikor az ÉMÁSZ elkezdte a munkát a Kossuth Lajos
utcán, kért engedélyt?
Horinka László polgármester: Amikor érkeztek a panaszok, hogy nem tudnak közlekedni,
felhívtam őket, hogy vagy húzódjanak félre az útról, vagy máskor végezzék a munkát. Innentől
kezdve megoldódott a probléma, nem érkeztek panaszok.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A rendrakás a beruházás után hogyan lesz, mert ha nem
is rögtön, de a kitermelt földkupacot el kellene takarítani maguk után.
Horinka László polgármester: Nem fejezték még be a munkát; figyelni fogunk rá, hogy ha
befejezik a munkát, minden rendben maradjon utánuk.
Hostyinkszi Ákos képviselő: Sápi pályán a fű ültetése történik, hogyan lesz karbantartva?
Horinka László polgármester: Szükség lenne a pályára, mert a sülyi pályán nem férnek el. A
tavaszi füvesítés szerintem emberi hiba miatt nem volt sikeres. Először volt gombaspóra elleni
permetezés, utána komposztálás. Kikelt a fű, utána jöttek az iszonyatos melegek júniusban, és
sajnos a legnagyobb melegben locsolták a füvet, kipusztult teljesen. Most már nem tudják
elkövetni ezt a hibát, mert nem lesznek olyan melegek. László Ferenc megvette a fűmagot, mi
adtunk hozzá 2-3 embert és hengert, ami belehengerelte a talajba a füvet. A pályát szeretnénk
használni, és nem csak a felnőtt csapatok. A piactéren is jó néhány díszalmafánk kipusztult.
Mindenképpen kellene árnyék, de nagyon szűkösek a kialakított szigetek, nem tudnak terjedni
a gyökerek. Olyan fafajtát kellene keresni, aminek jobbára lefelé nőnek a gyökerei. Van-e még
kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
110/2019. (IX. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló,
az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése szerint
előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ NAPIRENDI PONT
Estikék Idősek Otthona éves beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta az előterjesztést.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Horinka László polgármester: Nincs itt senki az alapítványtól, kérdést feltenni sajnos nem
tudunk. Egy úr az otthonból megjelent három fogadóórámon, azt kérte, hogy tartsunk oktatást
időseknek az okostelefon használatáról és hasonlók. Azt hiszem, ezt az intézmény keretein belül
kellene megoldani. Van-e kérdés, hozzászólás még? Ha nincs, elfogadásra javasolom a
beszámolót, aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
111/2019. (IX. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat és az Estikék Idősek Otthona Alapítvány között
fennálló feladat-ellátási szerződés alapján az intézmény elmúlt
évi munkájáról szóló beszámolót – megköszönve munkájukat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ NAPIRENDI PONT
Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ éves beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ vezetője jelen
van az ülésen, köszöntjük.
Mészáros Mónika intézményvezető: Kérésem lenne, hogy ha a gyermekorvosok elköltöznek
az új egészségközpontba, megkaphassuk a felszabaduló épületet, mert tágasabb és jobb
körülmények közé kerülhetnénk.
Horinka László polgármester: A gyerekorvosokkal kapcsolatban szerintem nem lesz
probléma. Nagyjából október végére elkészül az egészségközpont, utána még sok a tennivaló,
de átköltözés után térjünk vissza erre a kérdésre. HSZB javaslata a beszámolóval kapcsolatban?
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Horinka László polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, elfogadásra
javasolom a beszámolót, aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
112/2019. (IX. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr.
Gáspár István Humánszolgáltató Központ elmúlt évi munkájáról
szóló beszámolót – megköszönve az intézmény dolgozóinak
áldozatos munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
4./ NAPIRENDI PONT
Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évről szóló beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A Gólyahír Bölcsőde elmúlt gondozási évről szóló
beszámolóját a HSZB tárgyalta.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a
képviselő-testületnek.
Horinka László polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom a
beszámoló elfogadását, aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
113/2019. (IX. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gólyahír
Bölcsőde elmúlt gondozási évről szóló beszámolóját –
megköszönve az intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
5. NAPIRENDI PONT
Humán Szolgáltatások Bizottsága éves beszámolója
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Következő napirendi pontunk a Humán Szolgáltató Bizottság
éves beszámolója. Köszönjük a beszámolót és az öt éves munkát is. Kérdés, hozzászólás vane? Amennyiben nincs, javaslom a beszámoló elfogadását, aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
114/2019. (IX. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
SZMSZ 43. § (12) bekezdése alapján a Humán Szolgáltatások
Bizottsága előző évi munkájáról szóló beszámolót –
megköszönve a Bizottság munkáját – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: HSZB elnöke
6./ NAPIRENDI PONT
Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020.
fordulójához és a helyi pályázat kiírása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

évi

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták az
előterjesztett határozati javaslatot. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom az
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást és a helyi pályázat kiírását. Aki egyetért, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
115/2019. (IX. 19.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy
1./ a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához csatlakozik,
2./ az Ösztöndíjpályázat települési önkormányzati keretét –
beleértve az előző évekről átnyúló támogatási összegeket –
90.000 Ft/hó x 10 hó összegben határozza meg, amit az
Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében biztosít,
3./ az előterjesztett pályázati kiírásokat jóváhagyja, és a
pályázatot kiírja,
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
pályázattal kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 1./ 2019. október 2.; 2./ 2020. évi költségvetés
elfogadása; 3./ 2019. október 4.; 4./ folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
7./ NAPIRENDI PONT
Döntés a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás jövőbeni
ellátásáról
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A PVB hétfőn tárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Kecser István PVB elnöke: Csak egy kérdésem lenne, hogy a bérletek száma miért csökkent?
Horinka László polgármester: Nem a teljes árú, hanem a kedvezményes bérletek száma
csökkent. A 9-eseknek már az új iskolából kellene igazolás, de ők nem használják a helyi
járatot, így nem hoznak igazolást, nincs bérletük. 650 körüli bérletszám van jelenleg és 700
felett volt. Elsősök még nem igénylik a bérletet, mert inkább viszik őket az iskolába. Szerintem
most áll be a mennyiség.
Balog Mónika képviselő: Az a gondunk, hogy kevés a járat.
Horinka László polgármester: Sajnos nem látom realitását, hogy több lesz. Van-e még kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, az előterjesztett határozati javaslatot teszem fel szavazásra,
aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
116/2019. (IX. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás kapcsán a
következő döntéseket hozza:
1./ A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény 24. § (4)-(5a) bekezdése alapján az ellátás
folyamatossága érdekében, az új közszolgáltatási szerződés
megkötésére irányuló eljárás lebonyolításához elegendő, de
legfeljebb két év – 2019. október 1-jétől legfeljebb 2021.
szeptember 30-ig terjedő – időtartamra, 600.000 Ft/hó
támogatás ellenében közvetlenül megbízza az M-BUSSAL
Kft.-t (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.,
cégjegyzékszáma: 19-09-516622, adószáma: 23444580-219) a helyi személyszállítás, azaz a Sülysáp város

közigazgatási határán belül, helyi díjszabás alapján
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás ellátásával. Felkéri és felhatalmazza a
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a 2012. évi XLI.
törvény 23. §-a szerinti pályázat előkészítésére és
lebonyolítására.
Határidő: 1./ 2019. október 1., 2./ 2021. szeptember 30.
Felelős: polgármester
8./ NAPIRENDI PONT
Egyes állami tulajdonú helyi közutak önkormányzati tulajdonba vétele
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: A régi Úri útról van szó, és a Melegvölgyi utcáról. A PVB
tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben
nincs, az előterjesztett határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki egyetért, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
117/2019. (IX. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3)
bekezdésére hivatkozással kinyilvánítja, hogy amennyiben
annak jogszabályi feltételei fennállnak, Sülysáp Város
Önkormányzata a Sülysáp 4054, 4196 és 0483/1 helyrajzi
számú területeket – mint helyi érdekű közutakat –tulajdonába
és kezelésébe átveszi,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárás
kezdeményezésére, és a vagyonátruházási megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./ NAPIRENDI PONT
Jókai utca alsó szakaszának forgalomszabályozása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Horinka László polgármester: Van ott egy olyan probléma, hogy egy cég üzemel a sarkon,
és az utcán parkoló autók miatt a kisteherautókkal a ki- és bekanyarodás az ingatlanra
gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Egy „Várakozni tilos” táblával próbálnánk a problémát kezelni.
Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, az előterjesztett határozati javaslatot teszem fel
szavazásra, aki egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
118/2019. (IX. 20.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésével
kapott jogkörében
1./ a Sülysáp, Jókai utca (878 hrsz.) alsó szakaszán – Dózsa
György utca és a Jókai utca gyalogos szakasza között – a
forgalmi rend szabályozása érdekében „Várakozni tilos”
közlekedési táblát helyez ki az út mindkét oldalán,
2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: polgármester
10./ NAPIRENDI PONT
Bölcsődei felvételi kérelem elutasításával kapcsolatos jogorvoslati
kérelem elbírálása
/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
/19:30-19:45 Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: A személyes adatok nélkül kihirdetem a zárt ülésen hozott
döntésünket:
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
119/2019/Z. (IX. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi
XXXI. törvény 32. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva
(NÉV) (CÍM) alatti lakos törvényes képviselő jogorvoslati
kérelmét megvizsgálta és megállapította, hogy a Gólyahír
Bölcsőde intézményvezetője (NÉV) (CÍM) alatti lakos bölcsődei
felvételi kérelme ügyében a gyermekek védelmének helyi
rendszeréről szóló 12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletét képező bölcsődei felvételi szabályzatban foglaltak
szerint hozta meg döntést. Mivel további jogosító körülmény a
jogorvoslati kérelemben sem került igazolásra, mindezek alapján
a jogorvoslati kérelmet elutasítja, és az intézményvezető döntését
helybenhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A mai ülés, és egyúttal egy ciklus végére is értünk. Szeretném
megköszönni az elmúlt öt év munkáját mindannyiótoknak, nem volt könnyű időszak. Számtalan
nehéz döntés, sok erőfeszítés van mögöttünk, de – úgy gondolom – megérte. Bízom benne,
hogy többetekkel együtt folytatni tudjuk.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Én is szeretném megköszönni az ötéves együttműködést, és bár
voltak viták, nagyra értékelem a testület mindvégig érezhető támogató attitűdjét. Még annyit,
hogy bár polgármester úr a ciklus végéről beszélt, én még riogatnék egy rendkívüli üléssel a
folyamatban levő közbeszerzésünk miatt.

Horinka László polgármester: Valóban! Tehát, köszönöm a mai munkát, mindenkinek jó
pihenést kívánok, az ülést bezárom.

k.m.f.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
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