Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 16-án megtartott soron kívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Bunta Ferenc 15 óra 03 perctől, Dolog Györgyné, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp József, Szilágyi
Anikó 15 óra 20 perctől képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző, Dr. Olasz Imréné Dr. körjegyző, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Dolog Péter és Bunta Ferenc képviselő hiányzik. Szilágyi
Anikó képviselő bejelentette, hogy késni fog. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Hornok Sándor elmondja, hogy a soron kívüli testületi ülés napirendje a Bélmegyer-Csárdaszállás körjegyzőséghez való csatlakozás.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dr. Halász István László és Molnár István képviselőket javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendről a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét, valamint a
napirendet megtárgyalásra.
Napirend: Bélmegyer-Csárdaszállás körjegyzőséghez való csatlakozás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: emlékeztetőül elmondja, hogy az ÖNHIKI 2007. évi támogatás igénybevételének és a jövő évi pályázat feltétele, hogy az ezer fő alatti
települések az önkormányzati hivatalt körjegyzőségbe működtessék. 2007. június 27-i ülésen a csatlakozásról döntött a testület a 69/2007. (VI. 27.) számú
határozatával. (Felolvassa a 69/2007. (VI. 27.) határozatot.) Mindkét településről megkapták a határozatokat. Bélmegyer és Csárdaszállás községek különkülön tárgyalták Tarhos befogadását, melyről meghozták a határozatot.
15,03 perckor megérkezik Bunta Ferenc képviselő,
(Hornok Sándor polgármester felolvassa Bélmegyer és Csárdaszállás községek által küldött határozatokat.)
A megállapodás tervezet elkészítése előtt a három településnek meg kell egyeznie a főbb elvekben. Az egyeztetéseket a polgármesterek az elmúlt napokban
elvégezték. A feladatok elosztásában, a hivatal létszámában, a közösen elvégzendő feladatokban megegyeztek. Az előterjesztésből kitűnik, hogy milyen főbb
elvekben egyezett meg a három település polgármestere. A hivatali főbb feladatokat egyrészt közösen, központosítva látják el a többit, pedig helyben. A
köztisztviselők egy része - 5 fő - közös feladatokat végez, a finanszírozás is közös lakosságszám-arányosan. A helyben maradó dolgozók bérterheit és a
dologi kiadásokat az illetékes önkormányzatok fedezik, és hozzájárulnak a közösen foglalkoztatott dolgozók bérterheihez és dologi kiadásaikhoz. Minden
település költségét külön kell kezelni, s év végén történik meg az elszámolás. Az előterjesztésben szereplő számok csak tájékoztató jellegűek, hiszen Tarhos
községnek az idei tervezett dologi kiadása szerepel benne, melyből egy része nem valósul meg.
Bemutatja a képviselő-testületnek Dr. Olasz Imréné Dr. Bélmegyer és Csárdaszállás települések körjegyzőjét.
Átadja a szót a képviselőknek. A főbb irányelvek elfogadásáról kell most dönteni, s ezután megkérik a körjegyzőt a megállapodás tervezet kidolgozására.
Majd - még ebben a hónapban - a megállapodás tervezet elfogadásáról kell dönteni. Van-e kérdés?
Dr. Halász István László: Bélmegyerről átjáró dolgozó az marad Bélmegyeren?
Hornok Sándor: igen, maradna Bélmegyeren. Elsősorban feladatokban gondolkoztak, melyek azok a feladatok melyeket közösen célszerű ellátni. Az elv az
volt, hogy a dolgozók száma ne csökkenjen. Az előterjesztésből is kitűnik, hogy minden dolgozó megmarad a jegyzőt kell felmenteni és szűnik meg a
munkaviszonya. Egy dolgozó átkerül Bélmegyerre, illetve egy dolgozó közös feladatot végez. Csárdaszállásról és Bélmegyerről is mennek nyugdíjba, de
Tarhosnak nincs olyan korú dolgozója.
Dolog Györgyné: milyen feladatai vannak konkrétan az önkormányzatnak?
Hornok Sándor átadja a szót Dr. Olasz Imréné Dr. körjegyzőnek.
Dr. Olasz Imréné Dr.: Bélmegyer-Csárdaszállás körjegyzőségének megalakulásakor abba maradtak, hogy mindenki végzi a saját feladatát ebben a félévben.
Januártól közösen kell végezni dolgokat, hogy ha bármi ellenőrzés jön, akkor rájönnek, hogy ez csak egy "kvázi" körjegyzőség, ami nem működhet. Tehát azt
kellett megnézniük, hogy mik azok a feladatok, amiket lehet és kell is végezni. A könyvelést közösen kell végezni, így lesz négy költségvetés, lesz három
önkormányzati költségvetés, 1 költségvetés a körjegyzőségé, mely beépül a székhely szerinti település költségvetésébe. A központi költségvetés készítése
egy helyen történik. Az adóügy - mivel számítógépes programok vannak hozzá - azt szintén egyformán kell végezni, természetesen a települések
sajátosságait figyelembe véve. Ha egy ember végzi az adót, akkor ő azt átlátja, szakszerűen tudja ellátni a feladatot. Minden településen kell hogy maradjon
szociális ügyintéző, mert a szociális ügyek egy részét a körjegyzőség székhelyén fogják ellátni, másik részét a tagtelepüléseken. A jegyzőkönyvek vezetését
egy ember végezné, minden településre ő járna ki. Így valósulhatna meg az, hogy a csárdaszállási és a bélmegyeri adós kolléga helyére nem vennének fel új
munkaerőt. Tarhoson maradna 3 fő, akik elvégeznék az ügyfélfogadást, a határozatok egy jó részét, az önkormányzati könyvelést - amihez a polgármesterek
mindenhol ragaszkodnak. Sajnos gyakorlati tapasztalatokkal nem rendelkeznek, ezért bizonyos időnek el kell telnie, hogy lássák, hol lehet még szűkíteni.
Bunta Ferenc: ki készítette az előterjesztést?
Hornok Sándor: a polgármesterek megbízták a körjegyzőt, hogy készítse el az előterjesztést.
Bunta Ferenc: az előterjesztés értelmezéséhez segítséget kért a Dr. Balaton Henrietta jegyzőtől és Vámos Jánosnétól. Az előterjesztés végén 1.851.261,- Ft
megtakarítás van kimutatva, de ha kivonják a jegyző bérét, akkor ráfizetés van. Az 5.960.400,- Ft kinek a bére, ki az a három fő?
15,20-kor megérkezik Szilágyi Anikó képviselő.
Hornok Sándor: Vámos Jánosné, Gézárt Lászlóné, Belenta Anna bére.
Bunta Ferenc: az egyéb költségek ki lettek emelve a költségvetésből, ha jól értelmezte az előterjesztést. Véleménye szerint az utazási költségtérítés a három
főre nem érvényesül, mert Vámosné jár ki Békésről, a másik két dolgozó viszont helybeli. Akkor miért szerepel a 266.724,- Ft?
Hornok Sándor: a számok az idei költségvetés tervezett számai, nem a jövő évié várható számok.

Bunta Ferenc: az előterjesztésben azokat a számokat találta meg, amelyek a 2007. évi költségvetésben szerepelnek. Miért?
Dr. Olasz Imréné Dr.: a polgármesterek azt az utasítást adták, hogy az előterjesztésben az önkormányzat által elfogadott 2007. évi eredeti költségvetésben
tervezett összegegek szerepeljenek. Ezért a bérköltség és a dologi teljes egészében átemelésre került. Nem tudja, hogy jövőre hogyan alakul az
önkormányzat költségvetése, mert az a képviselő-testületen múlik és nem is az ő dolga.
Hornok Sándor: azért mondta, hogy nem kell a számokat nézni, hiszen nem így fog kinézni a jövő évi költségvetés. Külön fog szerepelni a dologi kiadás az
önkormányzatnál és a körjegyzőségnél. Úgy fog működni a körjegyzőség, mint az iskolai társulás. Külön lesznek tervezve az önkormányzatot terhelő dologi
kiadások és külön a körjegyzőséget terhelő dologi kiadások. Abban nem volt döntés, hogy a hivatalok fűtése, világítása elkülönítésre kerüljön-e. Az
önkormányzat szigorúan a hivatal dologi kiadásával járul hozzá, illetve a dolgozók bérével, ami pontosan tervezhető.
Dr. Halász István László: a jegyzővel mi lesz?
Hornok Sándor: fel kell menteni a jegyzőt.
Bunta Ferenc: a körjegyzőségben 5 fő alkalmazása történik, benne van Lipcseiné és Borbélyné. Ki a másik három fő?
Dr. Olasz Imréné Dr.: a körjegyzőségben lévő dolgozók közös feladatot látnak el, idetartozik az adós, a körjegyző, igazgatási előadó, gazdasági feladatokat
végző és még egy személy, akinek a pontos munkaköre nem meghatározott - pályázatfigyelés. A körjegyzőségben dolgozókról az önkormányzatok
döntenek.
Bunta Ferenc: Tarhosról két fő lesz a körjegyzőségben?
Dr. Olasz Imréné Dr.: nem, csak egy fő lesz a körjegyzőségben, a másik dolgozó átkerül a bélmegyeri önkormányzathoz.
Bunta Ferenc: konkrétan kik lesznek a körjegyzőségben?
Dr. Olasz Imréné Dr.: 1 fő adós, 1 fő körjegyző, 1 fő igazgatási, 1 gazdasági és 1 fő aki minden településen a jegyzőkönyvvezetést fogja készíteni, irattározik,
egyéb olyan feladatokat végez, amelyeket nem lehet a többi ügyintézőre bízni.
Bunta Ferenc: a körjegyzőségben 1,2 millió forint szerepel közlekedési költségtérítésként? Magasnak tartja. Kire vonatkozik konkrétan?
Dr. Olasz Imréné Dr.: azoknak a dolgozóknak a költségtérítése, akiknek utazniuk kell egyik településről a másikra. Benne van az is, akinek munkába járás
címén jár. Benne van az is, ha az adósnak - akár Tarhoson lesz, akár Bélmegyeren lesz - át kell járni a másik két településre is. Gazdasági ügyintézőnek
szintén át kell járni, az aljegyzőnek szintén át kell járni, a szociális ügyintézőnek is valószínű át kell járni, de ezt konkrétan megmondani, hogy ez a
költségtérítés mennyi, ezt most megmondani nem lehet. Ez a jelenlegi Bélmegyer-Csárdaszállás közlekedési költségtérítésekből, valamint egy elképzelt
mozgás szerinti tervezett utazási költség, de ez lehet, hogy 600, vagy 800 e Ft lesz, ezt nem tudja megmondani, hogy mennyi.
Hornok Sándor: akkor lesz konkrét, amikor a költségvetés készül.
Dr. Olasz Imréné Dr.: akkor lesz pontos a számítás, ha az önkormányzatok megegyeznek, hogy pl. az adós hetente átjár Csárdaszállásra és Bélmegyerre,
majd annak kiszámolják a költségét. De ezt csak akkor tudják kiszámolni, ha pontosan meglesz, hogy az ügyintézők hol és mennyi időt töltenek.
Bunta Ferenc: Tarhoson akkor nem lesz közös ügyintéző?
Dr. Olasz Imérné Dr.: jelen tervek szerint az adós.
Bunta Ferenc: ő úgy értelmezte, hogy a helyben maradó ügyintézők között nincs benne az adós.
Dr Olasz Imréné Dr.: a három főt a tarhosi önkormányzat fizeti. A körjegyzőség költségvetése úgy tevődik össze, hogy a körjegyzőség állami támogatása +
az önkormányzatok hozzájárulása.
Hornok Sándor: ő azt kérte, hogy az adós maradjon helyben, ne utaztassák, mert a korszerű Internet miatt nincs jelentősége, hogy melyik településen ül.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a közlekedési költségtérítést pontosan akkor lehet kiszámolni, ha tudják, hogy a közös ügyintézők hol, melyik településen végzik a
munkájukat.
Bunta Ferenc: a körjegyzőségi kiadások miből tevődnek össze?
Dr. Olasz Imréné Dr.: a körjegyzőségi kiadásokban szerepel a három település költségvetésének az összeadása.
Hornok Sándor: két részből áll, van hozzájárulási és saját rész. Bélmegyer 22118 e Ft, Csárdaszállás 13500 e Ft, Tarhos 18.476 e Ft.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a körjegyzőségi költségvetés a dologi kiadás nagyságától függ, mert a dologi kiadások minden településen a 2007. évi tervre vannak
alapozva, aminek a teljesítése ismeretlen. Ha konkrét adattal rendelkezett volna, akkor pontosabb tervet készíthetett volna.
Bunta Ferenc: a közös költségből miért csak 206 e Ft kerül levonásra, mikor a három település 10440 e Ft-ot kap?
Dr. Olasz Imréné Dr.: ha Önök nem csatlakoznak, akkor Bélmegyer és Csárdaszállás 7968 e Ft támogatást kap - alap és ösztönző - Tarhos csatlakozása
esetén, akkor 10440 e Ft-ot. A kettő különbsége 2472 e Ft, ami levonásra kerül a 20.317.952,- Ft-ból, a közös költség marad 17845 e Ft.
Hornok Sándor: egy meglévő körjegyzőséghez csatlakozik Tarhos. A települések úgy egyeztek meg, hogy amit a csatlakozó település után kap a
körjegyzőség - 206 e Ft - azt viszik a közös költségekbe. A két település közötti korábbi megállapodás nem tartozik Tarhosra.
Bunta Ferenc: ez hátrányos Tarhosra nézve, mert lényegesen többel járulnak a körjegyzőséghez.
Hornok Sándor: az sem várható el a két településtől, hogy a közös költségeket újraosszák, és ezáltal rosszabbul járjanak.
Dr. Olasz Imréné Dr.: alap hozzájáruláshoz két település esetén 294 e Ft ösztönző hozzájárulás, három település esetén 500 e Ft ösztönző hozzájárulás jár.
A körjegyzőség 206 e Ft plusz támogatásban részesül Tarhos község belépése miatt. Ezért az az összeg kerül felosztásra, ami a harmadik település
belépésével plusz, vagyis 206 e Ft.
Bunta Ferenc: ha leosztanák egy főre a költséget, mennyi lenne az egy főre jutó költség?
Dr. Halász István László 15,30-kor kimegy az ülésteremből.
Hornok Sándor: a hozzájárulás létszámarányosan van kiszámolva. A 6.725,- Ft-ot kell felszorozni a lakosság számával.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a két település között elszámolás még nem történt, mert most volt a normatíva pótigénylése. Ami kellett a körjegyzőségi kifizetésekhez,
azt a két önkormányzat átutalta a körjegyzőség számlájára.
Bunta Ferenc: véleménye szerint Tarhos többet fizet, mint amit lakosságszámra kellene fizetni.

Dr. Olasz Imréné Dr.: ha elosztják a 17.845.952,- Ft-ot a három település összes lakosainak számával akkor az egy fő jutó átlagköltség 6.725,- Ft. Ezt az
összeget meg kell szorozni Tarhos lakosainak számával, 967 fővel, az eredmény ugyanannyi, mint az előterjesztésben. Bélmegyer lakosainak száma 1168
fő, Csárdaszállás 519 fő.
Dr. Halász István László 15,41-kor visszajön az ülésterembe.
Dr. Halász István László: a 967 fő mikori létszám?
Hornok Sándor: a 2007. évi normatív támogatás kiszámításánál használt létszám. A jövő évre 954 fővel kell számolni.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a MÁK adja meg a létszám adatokat.
Bunta Ferenc: Tarhos lakossága hány %-a az összes lakosságszámnak?
Dr. Olasz Imréné Dr.: 36 %-a.
Bunta Ferenc: 60.611.054,- Ft-nak hány %-a 24.979.111,- Ft?
Dr. Olasz Imréné Dr.: 40 %-a.
Bunta Ferenc: több a hozzájárulása Tarhosnak.
Dr. Olasz Imréné Dr.: százalékot nem részadatból, hanem teljes adatból kell számolni, tehát a hozzájárulást ennek tükrében kell nézni. A hozzájárulást az
összköltséghez kell viszonyítani.
Hornok Sándor: úgy gondolja, hogy a hozzájárulás arányos minden település tekintetében, de nem ezek a számok lesznek.
Bunta Ferenc: javasolja, hogy gondolják még ezt át.
Hornok Sándor: a főbb elveket kell elfogadnia a testületnek, és annak alapján adjanak utasítást arra, hogy készítse el a körjegyző asszony a megállapodás
tervezetet. A költségvetés elkészítése - pontos számok ismeretében - január, február.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a megállapodás tervezetben nincsenek számok, csak az elvek vannak lefektetve, pl. melyek azok a feladatok, amiket az
önkormányzatok vállalnak, vagy a központi finanszírozás elosztását, a körjegyzőség hivatalának felépítését, létszámát stb. Szükség lenne dönteni, mert
vannak olyan feladatok - adminisztrációs -, melyeket végre kell hajtani, ahhoz, hogy 2008. január 1-jétől a körjegyzőség működhessen pl. száma legyen a
körjegyzőségnek, a dolgozókat értesíteni kell, a jegyző asszony munkaviszonyát meg kell szüntetni. Minden dolgozónak tudnia kell, hogy lesz-e munkája, s
ha igen akkor hol.
Dolog Györgyné: a körjegyzőség költségvetését a három település együtt dönti el?
Dr. Olasz Imréné Dr.: igen, a három település együtt dönti el a körjegyzőség költségvetését.
Bunta Ferenc: Dr. Balaton Henrietta jegyzőtől kérdezné, hogy ha most szavaznak van-e visszaút?
Dr. Balaton Henrietta: június 17-én csatlakozási szándékról hozott határozatot a képviselő-testület. Ez a döntés elég, ezt megerősíteni felesleges. Véleménye
szerint arról kellene dönteni, hogy az előterjesztésben foglalt elvekkel egyetértenek. Amennyiben igen, akkor a megállapodás tervezetet ki lehet dolgozni.
Felkérik, vagy utasítják a polgármestert, hogy intézkedjen a megállapodás tervezet elkészítése iránt. A határidő szoros. Ezután sor kerül a megállapodás
elfogadására, amihez minősített többségű döntés szükséges.
Bunta Ferenc: még egy kérdést szeretne feltenni körjegyző asszonynak, s előre elnézést kér, ha személyeskedésnek veszi. Úgy értesült, hogy a bélmegyeri
testületből 4 fő nem Önt akarta körjegyzőnek, hanem a csárdaszállási jegyzőt?
Dr. Olasz Imréné Dr.: nem volt ilyen, egyhangú igen volt a szavazás eredménye.
Bunta Ferenc: utólag igen, mert azt mondták, hogy Bélmegyer miattuk fog a támogatástól elesni.
Dr: Halász István László: véleménye szerint abba kellene hagyni a személyeskedést, s el kell dönteni, hogy mit akarnak. Döntsék el, hogy akarnak tervezetet,
vagy sem.
Bunta Ferenc: lényegesnek tartja ezt a kérdést.
Dr. Olasz Imréné Dr.: egy csárdaszállási, fideszes képviselő mondta a testületi ülésen, hogy nem támogatja az ő jelölését. A titkos szavazáson ő volt az
egyetlen, aki ellene szavazott. A képviselő őt nem ismerte, nem dolgoztak együtt. Viszont július óta, amióta együttdolgoznak, azóta elnézést kért tőle. Az
egyetlen bélmegyeri képviselő - szintén fideszes - azért haragszik rá, mert elvárná tőle - egy független, jogszabályoknak és törvényeknek alárendelt jegyzőtől
-, hogy segítsen haragudni a polgármesterre. Ő nem segít senkinek senkire haragudni, nem fideszes, szocialista, KDNP-s, ő köztisztviselő és független. Csak
a törvényeknek és a jogszabályoknak van alárendelve.
Hornok Sándor: térjenek vissza a szavazásra.
Bunta Ferenc: véleménye szerint neki az emberek szemébe kell nézni nem csak most. Az emberek életében olyan fordulatot vesz, amit most a képviselők
döntenek el. Ezért nekik helyt kell állni, elvárja a kollégáktól is, hogy úgy döntsenek.
Dr. Olasz Imréné Dr.: elmondja, hogy 1982-ben végezte az Államigazgatási Főiskolát, 1982. szeptember 1-jén kezdett dolgozni, mint szabálysértési
ügyintéző. Attól kezdve végigjárta a ranglétrát. Elvégezte a Jogtudományi Egyetemet, megvan a közigazgatási szakvizsgája, jogi szakvizsgája,
adótanácsadói vizsgája, van 25 éves közigazgatási gyakorlata. Van 5 gyereke, orvos férje, van két vállalkozásuk. Azért dolgozik a közigazgatásban, mert
szereti. Az édesapja vb. titkár volt, édesanyja pedagógus.
Hornok Sándor: megkéri jegyzőnőt, fogalmazza meg a határozati javaslatot.
Dr. Balaton Henrietta: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltakra alapozva a megállapodás
tervezet elkészítését támogatja, egyben felkéri a polgármestert arra, hogy intézkedjen a megállapodás tervezet elkészítése és a képviselő-testület elé
terjesztése iránt. Határidő 2007. október 24.
Hornok Sándor: a határidő korai? A másik két település csütörtökön tart testületi ülést.
Bunta Ferenc: hagyjanak kéthetet a megállapodás elkészítésére.
Dr. Olasz Imréné Dr.: nincs probléma, amennyiben ezek az elvek megfelelnek.
Dr. Balaton Henrietta: október 30.
Hornok Sándor: október 30.?

Dr. Olasz Imréné Dr.: októberben mindenképpen meg kell csinálni ezt a dolgot, mivel sok mindenkinek nem mindegy a határidő.
Dr. Halász István László: legyen minél hamarabb, mert még úgy is fognak változtatni rajta.
Dr. Olasz Imréné Dr.: csütörtökön, 25-én lesz a másik két településen testületi ülés. Ott már tárgyalhatják a megállapodás tervezetet.
Dr. Balaton Henrietta: legyen 26-án a testületi ülés.
Hornok Sándor: pénteken nincs testületi ülés.
Dr. Balaton Henrietta: szombat is munkanap.
Dr. Olasz Imréné Dr.: jó, de neki van még két települése.
Dr. Balaton Henrietta: a megállapodás tervezet elkészítése október 26. és utána lehet testületi ülés.
Dr. Olasz Imréné Dr.: 26-ra elkészül a megállapodás tervezet, azt 26-án ki lehet küldeni, 30-án lehet testületi ülés. Ezzel csak az a baj, hogy nem lesz meg
az 5 nap az anyag kiküldése és a testületi ülés között.
Hornok Sándor: soron kívüli testületi ülés lesz, nem lesz baj. Szavazásra bocsátja az előbb elhangzott határozati javaslatot.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
90/2007. (X. 16.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltakra alapozva a megállapodás tervezet elkészítését
támogatja, egyben felkéri a polgármestert arra, hogy intézkedjen a megállapodás tervezet elkészítése és a képviselő-testület elé terjesztése iránt.
Határidő:
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Megjegyzés: a határozat határideje egyértelműen nem állapítható meg.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt és a testületi ülést 16,08-kor bezárja.
k.m.f.
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