Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. január 26-án megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Kürti Mária, Bencsik Judit, Gál László 16 óra 15
Perctől, Sáfrány Imréné, Szilágyi Anikó, Szodorai László képviselők, Hegedűs
László mb. jegyző, Veresné Nagy Mária Közoktatási Intézmény igazgatója,
Szerencsiné Szabó Anna igazgatóhelyettes, Vámos Jánosné pénzügyi főelőadó,
Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
2./ Napirend: A Képviselő-testület 2005. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: van-e kiegészítése, javaslata a képviselő-testületnek a munkatervvel
kapcsolatban?
Kiegészítés, javaslat nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy a második napirendről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
2/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évre szóló munkatervét.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3./ Napirend: A 2004. II. félévi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?
Bencsik Judit: nem tudja, hogy mit takar a parkbútor beszerzés?
Hornok Sándor: 2003 őszén nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Területfejlesztési
Tanácshoz parkbútor beszerzésre, melynek az elszámolása áthúzódott 2004. évre. A
pályázaton nyert összegből vásárolták a közterületeken lévő szeméttároló edényeket, padokat
stb.
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Hegedűs László: a rendelet 6. § (1) bekezdését ki kell egészíteni azzal, hogy " de
rendelkezéseit 2005. Január 1-jétől kell alkalmazni".
Bencsik Judit: a polgármesteri hivatal táblázat, személyi juttatás sora miért változott 3 millió
forinttal?
Vámos Jánosné: a pályázatokon, közhasznúként foglalkoztatottak bértámogatása szerepel e
sorban.
Bencsik Judit: a Közoktatási Intézmény tábláján is növekedést tapasztal 179 e Ft összegben.
Vámos Jánosné: könyvtári érdekeltségnövelő központi támogatás és színházlátogatásra
pályázaton nyert összeg.
Bencsik Judit: szerepel 262 e Ft a felhalmozási bevételek között. Mi ez?
Hornok Sándor: a Közösségi Ház közbeszerzési eljárásánál a tervdokumentációkat 70 e Ft +
Áfa-ért adta ki az önkormányzat.
Kürti Mária: az orvosi rendelőnél sok hiányosságot lát, ezért szeretné a pályázati kiírást
megnézni.
Bencsik Judit: 6 millió forint sok pénz. A következő területi ülésre kérné a kivitelezői
számlákat, az ezzel kapcsolatos dokumentációkat.
Hornok Sándor: a TEKI pályázat részletes költségvetésű árajánlatot kért. A BÓLEM
árajánlata megfelelt a pályázati kiírásnak. Az egészségügyi intézménynél folytatott
munkafolyamatokat a felelős kivitelező és a műszaki ellenőr folyamatosan figyelemmel
kísérte. A műszaki átadás után az illetékes szakhatóságok is megfelelőnek tartották az
épületet. A Területfejlesztési Tanács nem kér a munkafolyamatokról szóló részletes számlát,
hiszen ez egy egyösszegű beruházás.
Bencsik Judit: a felmérési naplót és az összes dokumentációt a következő területi ülésre kéri.
Nem lát tisztán. Nem tudja követni, hogy hova mennek el a pénzek.
Hornok Sándor: a pályázaton nyert összegek felhasználása minden esetben utólagos
ellenőrzésen esett át, melyet a pályázat kiírójának szakemberei végeztek.
Kürti Mária: utasítja a polgármestert, hogy a BÓLEM Kft-től az építési naplót szíveskedjen
beszerezni.
Hegedűs László: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy felelős műszaki ellenőr alkalmazása
plusz költség.
Hornok Sándor: az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője, a műszaki tartalom ellenőrzése
pedig folyamatos volt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy 3. napirendről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2005. (I. 27.) rendelete a 2004. évi
költségvetésről
4./ Napirend: Bejelentések
1./ Bejelentés
Hornok Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Közoktatási Intézmény fenntartása
ügyében megtörtént az első tárgyalás. A megyei önkormányzat jelenlévő képviselői
kinyilatkozták, hogy nem lehet szó arról, hogy az iskola és óvoda épületeit is átvegyék. Mivel
a konyhát az önkormányzatnak 5 évig működtetnie kell, s a kötelezettségből még van 3 év,
ezért a központi iskola épületét a konyhával együtt 3 évig működtetésre átveszik. A
pedagógusok esetében pedig alkalmazzák mindkét fél részéről a minőség elvét, s e szerint
válnak majd meg a pedagógusoktól.
A testületnek el kell döntenie, hogy folytatódjon-e a tárgyalás a már ismert feltételek mellett.
Mivel nagy horderejű kérdésről van szó, úgy gondolja, hogy a lakosságot is be kell vonni a
döntésbe.
Első körben össze kell hívni a szülőket és tájékoztatni kell őket.
Sáfrány Imréné: tudomása szerint a Megyegyűlés február 4-én ül össze, ezért dönteni fontos.
Bencsik Judit: a bélmegyeri polgármester kereste meg a testületet és szorgalmazza a két iskola
egyesülését.
Veresné Nagy Mária: jelenleg az iskola és az óvoda jól fel van szerelve. A bútorok és a
játékok újak. Nem tudja, hogy ezeknek a sorsa mi lesz. Egyetért azzal, hogy a szülőket
tájékoztatni kell, a véleményüket meg kell hallgatni.
Kürti Mária: valamit csinálni kell.
Molnár István: van-e kialakult elképzelés? Van-e még más kiút?
Hegedűs László: a feszültséget az okozza, hogy nagy a pedagógus bér.
Szerencsiné Szabó Anna: jelenleg az iskolánál 11 tanári státusz van, ebből az álláshelyből 9
van jelenleg betöltve. A hiányzó pedagógusokat óraadó tanárokkal és túlórával pótolják. Ez a
megoldás még mindig kevesebb bérkiadást jelent, mint ha az üres álláshelyeket betöltenék.
A polgármester indítványára a jelenlévők megállapodnak abban, hogy szülői értekezletet
hívnak össze 2005. február 2-ra.
A bejelentéssel kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.
2./ Bejelentés
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Hornok Sándor: a költségvetési koncepciónak megfelelően az iskola igazgatója elkészítette a
készségtárgyak összevonására szóló indítványát.
Veresné Nagy Mária szóban részletesen ismerteti az összevonás tervezetét. Elmondja
továbbá, hogy az összevonás 562 e Ft megtakarítást eredményez.
Szerencsiné Szabó Anna: szakmailag nem igazán jó ez a megoldás.
Hegedűs László: a problémát nem oldja meg a készségtárgyak összevonása.
Bencsik Judit: nem javasolja az összevonást.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a képviselőket, hogy Bencsik Judit módosító indítványáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
3/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2005. évi
költségvetési koncepcióban megfogalmazott készségtárgyak összevonására irányuló
intézkedéstől eltekint.
3./ Bejelentés
Hornok Sándor: az új Közoktatási törvény szerint a Képviselő-testületnek kell véleményeznie
a Közoktatási Intézmény és Könyvtár házirendjét.
Van-e kérdés a kiküldött anyaggal kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a Képviselő-testületet, hogy az intézmény házirendjét véleményezze.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
4/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Közoktatási Intézmény és
Könyvtár házirendjével.
4./ Bejelentés
Hornok Sándor: a mezőberényi TAPPE KFT megküldte a 2005. évre vonatkozó
hulladékszállítási közszolgáltatási díjkalkuláció tervezetét.
Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a TAPPE KFT 2005. évre vonatkozó
díjkalkulációjáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
5/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a TAPPE Kft által
közölt 2005. évre vonatkozó lakossági, közületi kommunális szilárd hulladék szállítási
közszolgáltatási díjkalkulációt.
5./ Bejelentés
Hornok Sándor: a "Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer"-hez való
csatlakozást jónak tartaná.
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a kiküldött anyaggal kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
6/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Tarhos község Dél-Kelet
Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez való csatlakozását és felhatalmazza
Hornok Sándor polgármestert a csatlakozáshoz szükséges Társulási szerződés aláírására.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: 2005. december 31.
6./ Bejelentés
Hornok Sándor: minden képviselő megkapta a Békési Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának állásfoglalását a 46/2004. (VII. 07.) számú határozatról.
Van-e az állásfoglalással kapcsolatban kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
7./ Bejelentés
Hornok Sándor: a Békési Kistérségi Társulás "Megállapodás" -át és "Alapító Okirat"-át
módosítani szükséges az előterjesztésnek megfelelően.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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Hornok Sándor kéri a képviselőket, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról
szavazzanak.
7/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előterjesztés szerint jóváhagyja a
Békési Kistérségi Társulás "Megállapodás'-ának és "Alapító Okirat"-ának módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
8./ Bejelentés
Hornok Sándor: a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló rendelet módosítására van
szükség.
Hegedűs László: felkérést kapott a polgármestertől arra vonatkozóan, hogy készítse el a
rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezet eléggé szigorú, mivel figyelembe kellett venni az
önkormányzat gazdasági helyzetét. Arra törekedett, hogy ami a jogszabályi feltételeknek
megfelel, az január 1-jétől átdolgozásra kerüljön. Javasolja, hogy a gyermekét egyedül nevelő
szülő 50 %-os támogatása esetén benyújtandó kérelmet egészítsék ki azzal, hogy "anyagi és
büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy .….." Kéri, hogy mondják el a
képviselők véleményüket, s tegyenek javaslatot.
Hornok Sándor: ezzel a támogatással az a gond, hogy nehéz úgy leszabályozni, hogy tényleg
az kapja, aki rá van szorulva.
Hegedűs László: az egyedül álló jövedelmét kellene vizsgálni és ezt viszonyítani a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének pl. 250 %-hoz.
Bencsik Judit: javasolja még a rendeletbe belefoglalni a középiskolások támogatását is,
valamint az egyedülállók nyújtsanak be jövedelem nyilatkozatot, s azok részesüljenek az 50
%-os támogatásban, akiknek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 %-át. Így azok is részesülhetnek ebben a támogatásban, akik minimálbérből
élnek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Bencsik Judit képviselő
indítványairól szavazzanak, mely a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250
%-hoz kötné a támogatás odaítélését.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadja Bencsik
Judit képviselő indítványát.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Bencsik Judit képviselő
indítványáról szavazzanak, mely kiterjesztené a középiskolásokra is az 50 %-os térítési díj
kedvezményét a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen 3 nem és 1 tartózkodás mellett
Bencsik Judit képviselő indítványát elutasítja.
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(itt a rendelet egésze a módosító indítványokkal együtt nem lett megszavaztatva!)

20 órakor az ülésről távozik Szilágyi Anikó képviselő.
9./ Bejelentés
Hornok Sándor: a szociális rendelet módosítására elsősorban a törvény módosulása miatt van
szükség.
Hegedűs László: a normatív lakásfenntartási támogatás nem volt helyesen megoldva a helyi
rendeletben, így azt javasolja, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás esetében legyen
hivatkozás a szociális törvényre. A helyi lakásfenntartási támogatást biztosíthatja az
önkormányzat a saját költségvetése terhére. Tehát azt kell meggondolni, hogy akar ilyen
támogatást adni az önkormányzat, vagy nem akar. Nyilván a képviselő-testület némiképp
ismeri a helyi lakásméreteket, így fel tudja mérni, hogy megfelelnek-e a lakosok a szociális
törvényben foglalt normatív lakásfenntartási támogatás feltételeinek, vagy sem. A testület
ismeri a lakosok szociális rászorultságát is. El kell dönteni, hogy ad-e lehetőséget a képviselőtestület e támogatási formára, s azt beépíti a helyi rendeletébe, vagy esetleg más támogatási
formát választ.
Bencsik Judit: a normatív lakásfenntartási támogatásra itt Tarhoson nem fér bele senki.
Hegedűs László: tudni kell, hogy a normatív lakásfenntartási támogatást nem a falun élő
emberekre találták ki, hanem a városi, tömblakásban elő emberekre.
Amennyiben szándék van arra, hogy legyen helyi lakásfenntartási támogatásra lehetőség,
akkor javasolja, hogy a feltételeket módosítsa a testület.
Hornok Sándor: el kell dönteni, hogy legyen-e helyi lakásfenntartási támogatás a rendeletben.
A testület egyhangúlag javasolja a helyi lakásfenntartási támogatás rendeletben történő
foglalását.
Kürti Mária: javasolja, hogy az 1-2 fő esetén a lakásméret nagysága 65 m2 legyen, 3-4 fő
esetén pedig 75 m2.
Hornok Sándor: javasolja, hogy a rendelet-tervezet 20. § (1) bekezdés második soránál ne "34 fő" szerepeljen, hanem "3 fő fölött".
Hegedűs László: a 18. § (3) bekezdése maradjon-e, vagy sem?
Bencsik Judit: javasolja, hogy maradjon ki a rendeletből ez a bekezdés.
Hegedűs László: a rendszeres szociális segély szabályozásánál teljesíteni kellett a szociális
törvényben foglalt feltételeket.
Szintén törvényi szabályozás írja elő a közgyógyellátás méltányosságból történő
megállapításának helyi rendeletbe foglalását. Javaslatként a tervezetben szerepel a
közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása. Az a kérdés maradjon-e?
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Bencsik Judit: javasolja, hogy maradjon a rendeletben a közgyógyellátás méltányosságból
történő megállapítása.
Kürti Mária: egyetért a javaslattal.
Hegedűs László: változtak a szociális alapszolgáltatások, melyek a rendeletbe beemelésre
kerültek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a képviselőket, hogy a javasolt módosításokkal kiegészített szociális
igazgatásról szóló rendelet-tervezetről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2005. (I. 27.) rendelete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 16/2003. (VI. 26.) rendelet módosításáról
10./ Bejelentés
Hornok Sándor: a DÉLÓ-SZÁLL KFT Tarhos község területén, önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan mellett bányabővítést kezdeményezett, ezért a képviselő-testületnek ehhez hozzá
kell járulnia.
Mivel a bányabővítés miatt az önkormányzati tulajdon nem sérül, ezért a hozzájárulást
megadta.
11./ Bejelentés
Hornok Sándor: kialakításra került az egészségügyi intézményben a fiókgyógyszertár, ezért
szükséges az 1986-ban készült bérleti szerződés módosítása, mivel megváltoztak a
körülmények. Kecskeméti Ferencné szakgyógyszerzésszel már előzetesen egyeztetett, s azt
kérte, hogy a gyógyszertár helyiségét továbbra is térítésmentesen biztosítsa az önkormányzat
a részére, a közüzemi költségek fedezésére havi 5.000,- Ft-tal hozzájárul.
Felolvassa a határozati javaslatot.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
8/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kebopharma
BT (Békés, Kőrösi Cs. S. u 3.) részére a Tarhos, petőfi u. 32. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlant térítésmentesen továbbra is bérbe adja azzal, hogy a közüzemi
költségek térítéséhez havonta 5.000,- Ft-tal hozzájárul, melyet havonta az átköltözést követő
hó 1. napjától köteles fizetni.
Megbízza továbbá a polgármestert a bérleti szerződés módosítására.
Határidő: értelem szerint
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Felelős: Hornok Sándor polgármester
12./ Bejelentés
Hornok Sándor: Hanczárné Kozma Róza képviselő volt a Vagyonkezelő Bizottság tagja, de
mivel lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, ez a hely megüresedett, ezért most
egy képviselőt kell választani a helyére. Javasolja, hogy Sáfrány Imréné képviselő töltse be
ezt a posztot.
Van-e más javaslat?
Más javaslat nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy a Vagyonkezelő Bizottság tagjai közé
javasolt Sáfrány Imréné képviselő személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormány Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2005. (I. 27.) rendelete a
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2003. (IV.
18.) rendelet módosításáról
13./ Bejelentés
Hornok Sándor: az iskola lapostetejének javítása 416 e Ft-ba került, valamint a HÓDÚT Kftvel megkötött szerződés alapján kora tavasszal sor kerül a Vizesfási út és a belterületi utak
javítására, kátyúzására. Ennek összege 3785 e Ft. A Körös-Berettyói Víztársulat számlát
nyújtott be, mely a szivattyúk és a földút karbantartását tartalmazta. E kiadások a 2004. évi
működési költségek terhére valósulnak meg.
14./ Bejelentés
Hornok Sándor: a Közoktatási Intézménynél szükségessé vált az érintésvédelem
felülvizsgálata. A felülvizsgálat során kiderült, hogy a vezetékrendszer elavult, s a kötelező
biztonsági előírásoknak nem felel meg. Ennek költsége 820 e Ft-ba került.
15./ Bejelentés
Hornok Sándor: bejelenti, hogy a község új körzeti megbízottja Gézárt Viktor. Jelenleg egy 5
hetes képzésen vesz részt Szegeden.
16./ Bejelentés
Hornok Sándor: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Körözsi Gábor volt körzeti megbízott
munkaviszonya a rendőrségnél megszűnt, ezért a munkakörével összefüggésben kapott
szolgálati lakás bérleti díj kedvezményét a munkaviszony megszűnésekor elveszítette. A
Békés Megyei Rendőrfőkapitánynak lakókijelölési joga van, ezért Körözsi Gábor a szolgálati
lakást az önkormányzat egyetértésével 2005. június 30-ig továbbra is használhatja. Mivel
Gézárt Viktor a jelzett ideig nem kívánja igénybe venni a szolgálati lakást, ezért Körözsi
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Gábor részére a lakásbérleti szerződést a jelzett időpontig meg kell hosszabbítani. Erről
kellene döntenie a testületnek.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a Képviselőket, hogy szavazzanak Körözsi Gábor lakásbérleti
szerződésének meghosszabbításáról.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
9/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Körözsi Gábor volt
körzeti megbízott részére a Békés Megyei Rendőrfőkapitány javaslata alapján a bérleti
szerződését a szolgálati lakásra 2005. június 30-ig meghosszabbítja.
A bérlakás bérleti díja a szolgálati jogviszony megszűnését követően teljes mértékűvé
változik.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
17./ Bejelentés
Hornok Sándor: Szabó Ilona és Puskás Eszter lakásbérleti szerződése 2004. december 31-vel
lejárt. Javasolja, hogy a bérleti szerződést 2005. április 30-ig hosszabbítsa meg a testület.
Van-e más javaslat?
Más javaslat nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Szabó Ilona és Puskás Eszter
lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
10/2005. (I. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarhos, Arany J. 26/a. szám alatt
lévő lakás bérleti szerződését Szabó Ilona kérelmezővel 2005. április 30. napjáig
meghosszabbítja.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarhos, Arany J. 26/b. szám alatt
lévő lakás bérleti szerződését Puskás Eszter kérelmezővel 2005. április 3. napjáig
meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester 20 óra 55 perckor elrendeli a zárt ülést.
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k.m.f.
Hornok Sándor
polgármester

Hegedűs László
mb. jegyző

Kürti Mária
hitelesítő

Bencsik Judit
hitelesítő
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