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I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Szöllősi József polgármester üdvözli a jelenlévőket és jegyző urat. Megállapítja, hogy 
az ülésen a 4 fő képviselő közül 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Orbánné 
Drávucz Mónika képviselő asszony lemondását követően a mandátum nem került 
betöltésre. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Szöllősi József polgármester: javasolja, hogy Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint tárgyalja: 
 

1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történt eseményekről  
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

2.) Rendeletalkotás: Táp Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
megtárgyalása és elfogadása (előterjesztés mellékelve) 
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Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek, kérdések tárgyalása 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 

 
Szöllősi József polgármester: a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth László képviselőt, 
jegyzőkönyv-vezetésre pedig dr. Szaiff László Tibor jegyzőt kérte fel, melyet a testület 
elfogad. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

6/2016.(II.18.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az ülésre a meghívóban meghirdetett napirendi 
pontokkal és a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyével egyetért. 

   
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
Határidő: Azonnal 

 
 

II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKR ŐL 
Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: „Az elmúlt ülésen döntöttünk a lakásvásárlásról a 
körzeti megbízott számára, jövő héten elkészül a szerződés, azután megtörténik a 
kifizetés. Azóta beszéltem a családdal, megfelelt nekik a lakás, még egyeztetünk a 
kivitelezővel a festést illetően, várhatóan a nyár folyamán költözni tudnak.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „ Nem lenne egyszerűbb az Önkormányzatnak, hogy az 
anyagot megvesszük mi, és a festést pedig vállalja a beköltöző társadalmi munkában? 
Ha kiköltözik, akkor is festetünk, vagy akkor ő festet?”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Megmondom őszintén, hogy ennyire mélyen még nem 
menetem bele ebbe a dologba, mert még a szerződés sem készült el, amikor elkészül, 
akkor fogjuk megbeszélni a bérbeadással kapcsolatos részleteket. Említettem is a 
levélben, amit kiküldtem, és jöttek a kérdések is, hogy mik lennének a bérbeadásnak a 
feltételei. Valamilyen szinten azért hoznánk ide, mert a foglalkozása rendőr, ettől a falu 
lakossága biztonságérzetet kapjon. Elég pitiáner dolognak tartanám, ha azt mondanánk 
neki, hogy megvesszük a festéket, ő meg fesse ki a lakást. Én ezt nem fogom 
támogatni.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „ Beszéljük meg akkor, amikor aktuális lesz.”. 
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Szöllősi József polgármester: „A másik téma, hogy az adótoronnyal kapcsolatban 
megvan a határozatszám, illetve a jövő héten megkapja a Telenor az ajánlatot, ők már 
jelezték, hogy megfelel nekik a terület. 
 
Arra gondoltam ezzel az adótoronnyal kapcsolatban, hogy ennek lenne valamilyen 
energiaköltsége, és arról kellene beszélnünk, hogy ez a torony nekünk megfelelne a 
kamerarendszer átjátszóállomásának. 
 
Akik felmérték a rendszert, mindenki azt találta, hogy elég dimbes-dombos, és ha nem 
tud fixen, kábelen elhozni egy rendszert, akkor nagyon sok magaslati pontot kellene 
ahhoz találni, hogy ide a hivatalba beérjen a normális minőségben fogható jel. Maga a 
kábeles rendszer nagyon drága lenne, én arra gondoltam, hogy ennek az átjátszó 
állomásnak a költsége havi szinten 2-3 ezer forintos villanyszámlát generál. 
 
Az Önkormányzat átvállalhatná ezt a költséget, ennek fejében viszont meg kellene 
egyezni abban, hogy ezt az átjátszó állomás központot feltehessük erre a toronyra. Ez 
még úgyis több beszélgetés témája lesz. 
 
Körbejártam ezt a dolgot, a Belügyminisztérium visszadobta a pályázati lehetőséget, 
ugyanis a kamerarendszer kiépítése személyiségi jogi aggályokat vet fel. Erre való 
tekintettel az idénre erre szánt forrást visszavonták. 
 
Kara Ákos képviselő úr segítségét kértem ebben az ügyben, ígéretet kaptam, hogy segít, 
kiadta a kollégájának ezt a dolgot, de ugyanide jutottak. Ennek ellenére a LEADER-ben 
várható forrás május-június körül. 
 
Ha ez mégsem fog sikerülni, akkor én mindenképp szeretném megcsinálni, akár 
önköltséges alapon. 
 
3 jelentkező lenne már rá, bekérjük akár 4-5 jelentkezőtől is az ajánlatokat, 
megbeszéljük, hogy mégis milyen minőségű kamerát kellene felszerelnünk, időnk van 
rá, mindenféle előírásnak szeretnénk megfelelni, szépen lassan meg fogjuk csinálni akár 
saját erőből is, mert én ezt fontosnak tartom.”. 
 
Csikár László képviselő: „ Beszéltünk az adótorony energiaköltségéről. Járjuk körbe 
előbb azt gondolom, hogy mennyi az energiaköltség, mert korábban is belefutottunk 
abba, hogy a Vitech Unonak még fenn volt a szerverközpontja, annak havi szinten olyan 
18-20 ezer forint körül volt az energia költsége. Ha odatesznek egy klimatizált boxot, 
annak a költsége nem jön ki 3 ezer forintból, nehogy úgy járjunk, hogy amit hoz, azt el 
is viszi rögtön.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Ez csak egy átjátszóállomás lenne, nem lenne 
szerverközpont, az Győrben lenne. Azért szeretnék ide feltenni, mert Kismegyernél ami 
van torony, annak a jelét küldenék ide. Magának az átjátszóállomásnak, illetőleg az 
adótoronynak nincs óriási energiaigénye.”. 
 
Horváth László képviselő: „ Gondolom ez el lesz kerítve”. 
  
Szöllősi József polgármester: „Igen. Egyébként felmerültek lakossági kérdések is 
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azzal kapcsolatban, hogy mekkora sugárzást fog kibocsájtani a torony? Valószínűleg 
semennyit, vagy nem mérhető mértékben.”. 
 
Horváth László képviselő: „ Győrben az Orgona utcai Vidanet központban sincs 
mérhető sugárzás, pedig ott több átjátszó állomás is van.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Egész Tápot le lehet fedni jó minőségű internettel, egy 
50x50-es gerincvezetékkel. Így el lehetne kerülni a hosszú várakozást a bekötésekig. Az 
a lényeg, hogy verseny alakuljon ki, mert ezek az internet árak magasak, amik itt 
vannak, és probléma az, hogy akár éveket is kell várni egy-egy bekötésig. 8600 forintba 
kerül egy 10/10-es gerinc, ezért a 8600 forintért Győrben lehet kapni televíziót, telefont, 
és internetet.”. 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „ Kábeles bekötésnél ennek az összegnek a feléért.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „A biztonsági térfigyelő kamerával kapcsolatban 
egyelőre a jelen állás szerint két kamerát tudnánk felszerelni, az megoldható, egyből 
tudjuk küldeni a jelet a központba, nem ezzel a szakasszal van a gond. A nyalkai 
faluvégre is kellene egy átjátszót telepíteni. A Tápszentmiklósi faluvégen van a 
probléma, sok a fa, stb. Megnéztük azt is, hogy a temető valamelyik magas pontjára, 
vagy szóba jött a templomtorony is. A temetőnél nagyon sok fát ki kellene vágni, hogy 
ne árnyékolják le a jelet. A villanyoszlopoknál az E.ON részéről nem látom az 
együttműködést. Az a lényeg, hogy ne kelljen hónapokat várnunk rá, ha belevágunk. Ez 
az egy lehetőségünk lenne, ami májusban fog indulni, a „falubusz” pályázatot fogják a 
kamerarendszerrel egybekötve elindítani. Május-júniusban várható, nemrég voltam a 
LEADER tájékoztatóján.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Tájékoztatnám még a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy, az utakkal kapcsolatos költségekre megy 20 ezer forint, 2x1 órát kellett igénybe 
vennünk a hótolási szolgáltatást. Be fog indulni a közmunka program, 4 főt kértem. 
Ehhez kapcsolódóan lehetőség van most 720 ezer forint eszközvásárlásra. Arra kell 
figyelni, hogy 200 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközt nem vásárolhatunk 
belőle. Munkagépre indulni fog majd külön pályázat. Kaptunk egy értesítést, hogy 200 
ezer forintot nyert a Táp Fejlődéséért Közalapítvány a Hegysori Tavasz elnevezésű 
rendezvényre, amit 2016. május 5-től 2016. június végéig kell elkölteni. A rendezvény 
időpontja várhatóan 2016. május 28. Erre az időpontra a sátor és a színpad ugyanúgy 
rendelkezésre fog állni, mint tavaly.”. 
 
2.) RENDELETALKOTÁS: TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
(ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: Elmondta, hogy a 2016. évi költségvetés tervezetét, az 
előterjesztést és a vonatkozó táblázatokat minden képviselő határidőben megkapta, majd 
a tervezetet ismertette a jelenlévőkkel. 
 
Horváth László képviselő: Az iparűzési adó tavaly 7.500 ezer Ft. volt, most 9 millió? 
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Szöllősi József polgármester: Abból adódik, hogy tavaly év végén jeleztem, mint a 
Hercegrét Kft. könyvelője, hogy átalakultunk, és a számviteli törvény alapján a mezei 
leltárt át lehet tenni anyagköltségbe, ami az iparűzési adóalapból levonható, így jelentős 
mértékű a Hercegrét Kft. felé a megtakarítás, az önkormányzat felé pedig egy kis hiány 
keletkezett. Ezt jeleztem, hogy ez a hiány idén helyreáll, így decemberben elég jelentős 
volt az iparűzési adó feltöltési kötelezettségre befizetett összeg. 
 
Horváth László képviselő: A talajterhelési díj is megnövekszik? 
 
Szöllősi József polgármester: Kis mértékben megnövekszik.  Most ért a Pannon-Víz a 
végére annak, hogy minden településen felmérték a vízórákat, és látszik az, hogy ki 
jelentette jogtalanul, hogy van vízórája, tehát ezek a díjak is befolynak. 
 
Az ismertető leírja, hogy mely tényezők okozzák az előző évhez képest a normatív 
támogatások emelkedést. A Közfoglalkoztatási program támogatottsága eddig 80 % 
volt, márciustól valószínűleg 100% lesz, ezért is gondolkodtunk abban, hogy 4 fő lesz. 
 
Személyi átsorolások megtörténtek, a Teleház üzemeltetését ellátó munkavállaló két 
órás munkarendje módosul 4 órára júliustól. A járulékok mértéke nem változott. 
 
Az útkarbantartást betervezzük, tehát folytatni fogjuk, amit tavaly elkezdtünk, 
megbeszéljük majd, hogy melyik út legyen az. A Testület dönt, hogy a Széchenyi közt 
folytassuk-e, vagy másik utat. 2017. január 1.-től megszűnik a családi napközi 
rendszere, helyette a bölcsődék működését támogatják, döntenünk kell majd arról, hogy 
ezt mi visszaállítjuk-e, vagy megszüntetjük. 
 
A civil szervezeteknek egyelőre 750 ezer forint van betervezve, háziorvosi szolgálatnak 
pedig iskola-egészségügyi feladatok ellátásáért 80 ezer Ft. a díjazás. 500 ezer forint a 
Táp Fc. részére, 200 ezer Ft. pedig a Táp Község Fejlődéséért Közalapítványnak van 
betervezve. 
 
2015 évi 740 ezer forinttal szemben 2016 évben 1.898 ezer forintot tervezünk Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázatra, beiskolázási támogatásra, szociális tűzifa támogatás és 
egyéb rendkívüli támogatás kifizetésére. Szociális rendelet újratárgyalására lesz 
szükség. 
 
Kulturális dolgozó bérére 696.825 forintot, Hegysori Tavasz elnevezésű színvonalas 
rendezvényünkre 330 ezer forintot különítünk el. 
 
Az a pénzeszköz, ami megmarad, a beruházásokra fordítandó, amit még tárgyalni 
fogunk. A LEADER-rel kapcsolatban lesz a településképet meghatározó épületek 
rekonstrukciója pályázat, és a kamerarendszerhez is kell önerő. 
 
Kb. 22 millió forint állna rendelkezésre, amiből 8 millió forint elmegy a szolgálati 
lakásra, önerőnek kb. 14 millió forint körül lehet számolni, és általában ezek a 
pályázatok 75-95%-os támogatottságúak. Kivételt ez alól a falubusz pályázat fog 
képezni, amire felvetődött a kérés megpróbáljuk, meglátjuk milyen működési költségei 
lesznek. 
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Márciusban fog megjelenni a külterületi, helyi közutak fejlesztési pályázata, ami szinte 
esélytelen. A pályázati kiírásban az szerepel, hogy olyan útra lehet pályázni, ami már 
most rendelkezik aszfalt, illetve beton burkolattal. Sajnos nincs nálunk ilyen.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „A Szabadság útnak a felső része, az külterület, nem?”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Lehetséges, utána kell nézni a Földhivatalnál.”. 
 
Csikár László képviselő: „939-es helyrajzi számú.”. 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Akkor az zártkert.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „A következő pályázat, amit meg kell beszélni, hogy el 
kell indulni rajta. Ez az erőgépek beszerzése, 65.000 eurós, tehát durván 20 millió 
forintos támogatási összeggel. Előzetesen úgy néz ki, hogy egy 60-70 LE-s traktor 
beszerzésére elegendő, elöl egy tolólappal, mögötte pedig egy ároktisztító kanállal, 
illetőleg még egy adapterrel, amivel a nagyobb gallyakat, amik a partoldalakra benyúló 
ágakat lehet levágni, rézsűkaszával, illetőleg egy pótkocsival kb. 21 millió forintra lehet 
kihozni. Erre érdemes lenne pályázni. Május körül lehet pályázni. 
 
Ezen kívül a falubusz pályázat, és a kamerarendszer, amiről már beszéltünk.”. 
 
Csikár László képviselő: „Miből adódik a dologi kiadásoknak ez az ingadozása? 600 
ezer forinttól 1.500 ezer forintig megy, és szeptemberben pedig felugrik 6 millió 
forintra.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Ezek a bevételhez igazodó kiadások. Amíg pénzösszeg 
nem jön be annyi, addig a kiadásokat sem tudjuk olyan összegben tervezni, például a 
beruházási kiadások, mert márciusban, illetve szeptemberben jönnek be a bevételek. 
Egyébként a költségvetési bevételek, az elszámolások alapján, ahogy folyamatosan 
jönnek be, azok a működési célú kiadások, azok szinte fixek, de az adóbevételek 
március 15-ével, illetőleg szeptember 15-ével az évben két részletben jönnek be, és 
ahhoz kell igazítani a kiadásokat. 
 
Ha valakinek észrevétele van, kérem mondja el, mert ez egy terv, módosítható. 
 
Az elmúlt év tapasztalatai alapján körülbelül ugyanazokkal a kiadásokkal számoltunk. 
Arra kell készülni, hogy 2016-2017 lesz az a két év, amikor több pályázatra is lehetne 
pályázni. Az a baj, hogy nagyon sok helyen ki van írva, hogy 2000 fő alatt nincs 
pályázati lehetőség. Annak ellenére, hogy úgy vannak kiírva a pályázatok, hogy 
mondjuk február 15-től kezdve, be lehet adni május végéig, de az 1000 fő alatti 
településeknél a pályázatokra szánt összeg 420 településnek a pályázatára elegendő. 
Mivel kevés lehetőségük van a kis településeknek, így szinte az összeg település fog 
erre pályázni, tehát túljelentkezés lesz. 
 
Az MVH útmutatása alapján 3x-os túligénylésnél lezárják a pályázatot, és onnantól 
kezdve maximum még 3 napig kell nyitva tartani. Egy pontrendszer alapján döntenek, 
nem tudni, hogy mi alapján döntenek, ha több pályázó ugyanannyi pontot ér el, 
valószínűleg beérkezési sorrendben. Természetesen idén is lesznek kisebb összegek, a 
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költségvetés terhére kérhető pénzeszközök, amivel továbbra is fogunk élni. Ennek 
nagyobb esélye van. 
 
Első körben mindenképp szeretném az Egészségház felújítását megcsinálni, egy 
pályázat keretén belül, ahol viszont az előírás az, hogy 900 db egészségkártyával kell az 
orvosnak rendelkezni. Mivel nálunk a lakosság száma 720 fő, ezért itt nem lehet 
összeszedni, ezért Romáddal, és Tápszentmiklóssal fogunk társulni. Külső átalakításra 
fogunk tudni így pályázni. 
 
A másik pályázat, ami a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója”, 
ennek célja lenne az Önkormányzat épülete. Megnézzük a lehetőségeinket. A 2.-ik 
célterületnél 50 millió forint az igényelhető maximum. Továbbra sem tettem le arról, 
hogy az Iskola, Óvoda, és az Önkormányzat fölé napkollektor kerüljön, ami jelentős 
megtakarítással járna. Ha pályázati forrást erre lehetne fordítani, akkor ezzel szeretnénk 
élni. 
 
Gyakorlati kérdés, hogy folyamatosan változtatják a pályázati kiírásokat, szűkítik a 
lehetőségeket, mindenki attól tart, hogy a közben beérkező kérdésekből következtetve 
úgy módosítják a kiírásokat, hogy ne legyen túljelentkezés.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „Tavalyi évben, ha jól emlékszem, akkor a Sportkör az utolsó 
támogatást úgy kapta meg, hogy az idei évi előlegeként.”. 
 
Csikár László képviselő: „Támogatást kapott a Sportkör egyszer utazásra, amikor 
bekerültek a legjobb 120 közé, volt egy pályázatíráshoz, és volt egy támogatás az 
indulásra egy bajnokságon.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Összesen volt 750 ezer forint, valóban volt előleg 250 
ezer forint, azon felül volt az 500 ezer forint. 
 
Most előleg nincs, ugyanúgy az az 500 ezer forint van. 
 
Viszont annyi a kérésem, hogy szeretnénk, ha tápiak lennének a csapatban, ne az 
legyen, hogy a külsős játékosoknak tartunk fenn egy csapatot.”. 
 
Horváth László képviselő: „750 gyerek van a Sportkör Bozsik programjában, mert 
megkötöttem a szerződést a Mojzer Béla edzővel, aki a Kovács Margit ÁMK-ban a 
Bozsik programot vezeti, hogy mivel Táp a központ, ezért az összes gyerek ide tartozik. 
Én írtam alá, és a Kovács Margit iskola, és a tápi iskola.”. 
 
Csikár László képviselő: „Nekem az lenne a kérdésem, hogy milyen ütemezésben kéri 
a támogatást? Egy összegben?”. 
 
Horváth László képviselő: „Most is vannak kiadások. Például kétszer volt itt a 
tornateremben ez a Bozsik Program, és kétszer kellett levinnem oklevelet, meg 
csokoládét a résztvevő gyerekeknek. Ha pedig jó időben a pályán vannak ezek a 
versenyek, akkor ott 80-100 gyerek is jelen van. Ezen felül vannak még kiadások, 
fűnyírás, a mezeket mosni kell, pálya-előkészítés plusz költségek.”. 
 
Csikár László képviselő: „A rezsit az Önkormányzat biztosítja.”.  
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Horváth László képviselő: „Az öltözőben való vízhasználatot, és az elektromos 
áramot. Az öntözést fúrt kútból oldjuk meg. Márciustól november végéig tart a szezon, 
van ebben két hónap nyári szünet. 15 meccs, és az edzések. A fűnyírást, a mosást, és az 
öntözést saját magam oldom meg.”. 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Pázmándfalun ezeket társadalmi munkában 
megoldják. A többi részét pályázatból, tagdíjakból finanszírozzák.”. 
  
Horváth László képviselő: „Ezen felül támogatókat keresünk, ami annyit jelent, hogy 
kötünk egy támogatási szerződést, így a vállalkozó neve felkerülhet a szerelésre.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „Véleményem szerint, ha nem kaphatunk mindenről 
tájékoztatást, akkor a támogatás feletti részt is oldja meg a Sportkör.”. 
 
Horváth László képviselő: „A pályafelújítás is megtörtént, és a vízvezeték rendszer 
kiépítése a kútról való öntözéshez, ez is 2.500 ezer forintba került, az öltöző pedig 8 
millióba. Én arra céloztam elsősorban, hogy a feltételeket biztosítani kell ahhoz, hogy 
működjön a Sportegyesület.”. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúan 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendeletét. 
 
3.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK, KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA 
 
a) RENDELETALKOTÁS: A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI, V ALAMINT A 
HIVATALI MUNKAID ŐN KÍVÜL TÖRTÉN Ő HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS 
BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE 
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJAIRÓL (EL ŐTERJESZTÉS 
MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző  

dr. Szaiff László Tibor jegyző: Elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 
Előadta, hogy 2014. március 15-ével hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, melynek IV. Családjogi könyve tartalmazza a házasságkötésre 
vonatkozó szabályokat, míg 2014. július 1-jén hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény. 

„Jelenleg az Önkormányzatnak nincsen olyan rendelete, amely az anyakönyvvezetőnek 
a házasságkötésre vonatkozó részletszabályait tartalmazná, ezért javasoltam a Tisztelt 
Képviselő-testület számára egy új rendelet megalkotását. 
 
A hivatali munkaidőnek számító időszak a közös hivatal munkarendje, ezen felül 
belevettük a pénteki napokon 14-18 óráig, illetve a szombati nap 10-18-ig tartó 
időszakot, illetve hivatali helyiség az Önkormányzat tárgyalóterme, illetve az iskola 
aulája.”. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúan 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta az önkormányzatnak a 




