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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám:1579/2012

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2012. szeptember 17-én 19. órai kezdettel tartott rendkívüli 
Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre.

Elekes  József  üléselnök: Megállapította,  hogy  a  Helyi  Tanács  összehívása  a 
helyi  közigazgatásról  szóló  2001/215-ös  számú  újraközölt  törvény  39.  cikkelyének 
előírásai  szerint,  a  2012/242-es  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Elekes József
3. Elekes-Józsa Martin
4. Elekes-Köllő Tibor
5. Elekes- Köllő Márta
6. Egyed Márta
7. Gál Katalin
8. György Zsolt
9. Gyulai Arthur
10. Horváth Dumitrina
11. Kovács Levente
12.  Marthy Barna
13.  Mihálydeák Ervin
14. Molnár Vicentiu

A  tanácsos  asszonyok  és  urak  nem  jelentek  meg  teljes  létszámban  a  helyi 
tanácsülésen. Igazoltan maradt távol Tótpál László tanácsos 

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője és Albert Katalin, a Polgármesteri Hivatal részéről.

Az üléselnök, Elekes József tanácsos úr miután megállapította, hogy a tanácsülést 
a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és megnyitja 
Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti  a tárgyalandó napirendi pontokat. Elekes-
Köllő Tibor tanácsos úr javasolja a napirendi pontok kiegészítését különfélékkel.
Elekes  József  ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontokat  a  kiegészítéssel 
együtt és kéri, aki elfogadja, ilyen sorrendben, kézfelemeléssel jelezze:
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1. 33/2012 számú Határozattervezet a Kilyénfalva 39 szám alatti ingatlan nyilvános 
árverésen történő bérbeadására 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község közvagyonát képező erdőből a 2012.-es 
esztendőben  gyérítéssel  történő  famennyiség  kivágásának  és  felhasználása 
jóváhagyására 

3. Határozattervezet a 2012-es Helyi Költségvetés kiegészítésére
4.  Az előző, 2012 augusztus 9-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
5. Különfélék

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el:

A  jegyzőkönyvet  a  215/2001-es  újraközölt  és  módosított  helyi  közigazgatási 
törvény 42. cikkelyének értelmében a jegyző az ülés előtt megfelelő időben bocsátotta a 
tanácsosok rendelkezésére.
Napirendi pontok tárgyalása
1. 33/2012 számú Határozattervezet a Kilyénfalva 39 szám alatti ingatlan nyilvános 
árverésen történő bérbeadására 
A Gazdasági Szakbizottság, Molnár Vince tanácsos úr javasolja, hogy a kilyénfalvi üzlet 
bérbeadásának  értéke  euróban  legyen  megállapítva,  100  euró/hónap  indulási  árral. 
Ugyanakkor a tenderfüzetet kiegészíteni azzal a kikötéssel, hogy a bérlőnek semmiféle 
befektetése nem lesz levonva a bérből, és hogy köteles az épületre adót fizetni.
Egyed  József polgármester:  A  javaslat  szerint,  5  évre  kötnénk  meg  a  szerződést  a 
bérlővel, a jótállási és a felmondási idő 3 hónap. Amikor a cég kibéreli automatikusan 
előre 3 havi bért kifizet. A bérlő cégnek a községben bejegyzett gazdasági tevékenysége 
kell  legyen,  köteleznie  kell  magát  arra,  hogy  legalább  1  új  munkahelyet  teremt  és 
megtart a szerződés ideje alatt, valamint az önkormányzat fele sem a cégnek sem pedig 
az adminisztrátornak tartozása nem lehet. 
Az épület szerkezetileg teljesen feújítódott, a bérlőnek a fűtést kell biztosítania, valamint 
polcrendszert kell kialakítani a saját igényei szerint.
Érdeklődő nagyon sok van,  információink szerint  a  licitáláson  1500 lej  körül állnak 
majd meg.
Marthy Barna: Kimondottan élelmiszerüzlet lesz?
Egyed József polgármester:  A tender füzetben pontosítva van,  hogy élelmiszer bolt, 
tehát nem tudja más cég bérelni, jelenleg készül is az “élelmiszer bolt” felirat.
Kilyénfalván ez az egy élelmiszerüzlet volt és az igény továbbra is fennmaradt, hogy a 
továbbiakban is az élelmiszer domináljon.
Elekes  József ülésvezető:  Kérem  a  tanácsot,  hogy  a  100  euró/hó  bérlési  összeg 
módosítással a határozattervezetben elfogadódjon, szavazzanak.
A Helyi  Tanács  14 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a 
határozat tervezetet.

Elekes József ülésvezető:  A  2. napirendi  pont a Gyergyóújfalu közvagyonát képző 
erdő,  2012  esztendőben  gyérítéssel  történő  famennyiség  kivágásának  és 
felhasználásának  jóváhagyása.  A  gazdasági  komisszió  a  következő  javaslatot  tette: 
Újfaluban is hirdetődjön meg az árverés, amely 60 lejtől/m3 kezdődik.
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Mihálydeák  Ervin alpolgármester:  Két  értékaktából  tevődik  össze.  Az  egyik 
értékaktában 449m3 fa van, azaz 5750 fa 0, 07 átlag cm3, a másik értékaktában viszont 
van  232m3  fa,  2390  darab  fából  tevődik  össze  0,10  átlag  cm3  és  ez  a  terület  a 
balánbányai részen van.
8-10 éves az erdő és gyérítésről van szó. Aki meg szeretné nézni az üzemtervet, annak 
szívesen odaadom.
Egyed József polgármester:  A 400 hektárról,  amit  kivágunk,  az nagyjából fedezi az 
őrzés költségeit, amelyek még nincsenek kifizetve. Ez felújuló fiatal erdő.
Elekes József ülésvezető: Valakinek kérdése?
Kivan amellett, hogy 60lej/m3 áron induljon az árverés?
A Helyi Tanács 12 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  2 tartózkodással – Molnár 
Vince és György Zsolt tanácsosok részéről) elfogadta a határozat tervezetet.

Elekes  József ülésvezető:  A  3.  napirendi  pont a  helyi  költségvetés  kiegészítését 
illetően.
Egyed József polgármester: 2000 lej jött le a tanügynek, 38000 lej a fogyatékkal élő 
beteggondozók fizetés költségének kiegészítésére és + 23. 000 lej, valamint – 3. 000 lej 
szabadon elkölthető összeg, ami lényegében 20. 000 lej plusszot jelent.
A 20. 000 lejt mi az 54-es fejezetre javasoljuk a következő indoklással:
A LEADER pályázatok, amelyek leadási határideje október 18. Ide tartozik a malom 
felújítása, 50. 000 euróra tudunk pályázni. A Bethlen Gábor Alaphoz letettünk egy10 
millió  forintos  pályázati  kérelmet,  amely  itt  van  a  kezemben és  a  tegnap Mészáros 
Zsuzsannához vitték, ugyanakkor a Ház Elnök úrnak a segítségét is megkaptuk, olyan 
szinten, hogy ő irt véleményezést a projektről, ezért reméljük, hogy a pályázati összeget 
megkapjuk. 
Elkészült a  technikai terv, körbeadom, bele lehet tekinteni. Utólag kérték kötelezően a 
megvalósíthatási tanulmányt és ez körülbelül 2500-3000 euróba fog kerülni. A Köllő 
Miklós tervező van a tanulmány elkészítésére felkérve, a szakhatósági engedélyek is 
nagyjából elkészültek.

41-321-es kiírás a) alpontjában a Parkok, sportpályák felújítása– 15. 000 euró van 
előirányozva projektenként. Szeretnénk, ha a tekerőpataki Síegylet pályázna, készül is a 
dokumentáció. Azt szeretnénk, hogy jelenleg a kis és középső sánc egy kifutóra érkezik 
és a jövőben ezek szétválasztódjanak, műgyep rakódjon rá, ezt 15. 000 euróba vékonyan 
belefér.  A  probléma  az,  hogy  nem  tudom,  hogy  az  Egyesület  ki  tudja-e  fizetni  a 
pályázati költségeket, de az Önkormányzatnak ebben segíteni kell.
Ígéret van a  szövetségtől és egy osztrák úriembertől is, hogyha elindítanak valamit és 
ügyesen mozognak, akkor pénzt hoznak a középső és a nagy sáncra is, 500. 000 euróról  
beszélgetnek.
Ez lenne az első lépés, ezzel meg tudnánk mutatni, hogy az Egyesület működőképes és a 
sísport újra elindulna Tekerőpatakon.

A  b.  alpontban  a  Tűzoltó  és  mentőállomás  belső  berendezését  szeretnénk 
megpályázni, a tűzoltók kiegészítő felszerelésével együtt.

c. Autó vásárlás értelmi fogyatékosok szállítására – itt mi nem pályázunk.
d. Orvosi rendelők felújítása – integrált pályázatot szeretnénk leadni, amellyel a 

mentőállomás  teljes  felszereltségét  szeretnénk  megvásárolni,  100.  000  euró  a 
határösszeg. A csíkszeredai mentőigazgató azt mondta, hogy amiben kell, segít nekünk 
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és  a  pénz  is  szegényesen,  de  elég  lesz  arra,  hogy  a  sürgősségi  szolgálatnak  a 
felszerelését és egyben a tűzoltók részét is megoldjuk.
Elmondom,  hogy  miért  Tekerőpatak  pályázik  és  nem Kilyénfalva  a  fotbal  pályával. 
Azért,  mert  a  kilyénfalvi  óvoda udvarának a rendeltetését  csak Tanügyminisztériumi 
jóváhagyással  lehet  megváltoztatni,  ez  viszont  nem fér  bele  a  rendelkezésünkre  álló 
időbe.
Ismertetem a kéréseket: az Aranyász Egyesület kérése: szeretnének egy 18. 000 lejes 
kuktát vásárolni, amelyre pályáztak a Megyei Tanácsnál, ők biztosítják az összeg 49%-
át, mellé kellene még 9. 100 lej az önkormányzat részéről segítségként.
Tekerőpataki lakosok kérik az Iskola utcába a víz bevezetését 5 család részére. Egyedüli 
megoldásként  az  iskolaudvaron  át  történő  vízvezetést  találtuk  és  mivel  nincs  az 
iskolaudvaron  vízcsap  így  az  a  probléma  is  megoldódna.  Nemrég  kértem  is  egy 
árajánlatot, hogy körülbelül menyibe kerülne a munkálat.
Ugyancsak Tekerőpatakon lesz egy Nemzetközi Sportkonferencia és 2. 000 lejt kérnek a 
rendezvény megszervezésére.
Fontossági sorrendben kiemelve szerintem a LEADER pályázatok a fontosak, utána az 
Aranyász Egyesület kérése és a Sporttörténeti konferencia.
Elekes-Köllö Márta: Nagyon fontos lenne az Aranyász Egyesület támogatása, mivel 
tudjuk,  hogy a LEADER-ből ki  fogunk maradni,  körvonalazódott,  hogy nem fognak 
minden helységben külön feldolgozókat  támogatni.  A térségben Ditró pályázata  lesz 
támogatva.  Mivel az Egyesület  tagjai a vásárokon bizonyítanak,  eladják termékeiket, 
ezért Tanácsnak kellene támogatni a kérést. Amikor a pályázatot leadták, a polgármester 
megígérte az épület felújítását is.
Egyed József polgármester: abban az esetben, ha a LEADER keretében pályáztok és 
egy  teljes  elképzelés  lesz  leadva.  A  kezdeti  elképzelésem még mielőtt  az  Aranyász 
Egyesület  létrejött  az  volt,  hogy  a  Területtulajdonosi  Társulás  pályázzon  a 
gyümölcsfeldolgozóra,  mert  esetleg  ez  az  egyesület  elő  tudja  teremteni  a  szükséges 
összeget. Utána pedig szerződést kötött volna valakivel, aki az egészet menedzseli. A 
fotbalpályán levő épület bal szárnyának felújításával a helység is meglett volna. Nem azt 
mondom, hogy rossz az elgondolás, de a község nem tud ekkora összeget adni, 4-5. 000 
lejt tudunk adni. Meg kell a Közbirtokosságot is szólítani.
Elekes-Köllő  Márta:  a  Közbirtokosságnál  a  Közgyűlés  határozza  meg  a  pénzek 
elosztását. Beszéltünk gazdasági szakemberekkel és az nem lesz életképes, ha minden 
faluban egy nagyobb feldolgozó lesz, nem lesz piaca.
Egyed  József polgármester:  Én  azt  szeretném,  ha  ennek  nekifogunk,  akkor  legyen 
épületetek ahol, feldolgozni tudjátok, raktározni és eladni a termékeket de sajnos jelen 
pillanatban nincs ilyen helyiség, ami a közegészségügyi elvárásoknak megfelelne.  30. 
000 eurónk van Leader  pályázaton belül,  és  ez  adna egy keretet.  Az önkormányzat 
részéről 4. 000 lejnél többet nem tudunk most adni, mert akkor a konferenciától kell a  
támogatási pénzt megvonni, a malom felújításától és a tűzoltó állomás kialakításától. 
Ezek mind nagyon fontosak ezért a közös nevezőt meg kell találnunk, hogy mindenhez 
tudjunk egy kis pénzalapot juttatni.
Meglehet  kérdezni  a  közbirtokosságot  is,  hogy  menyivel  tudnának  támogatni 
benneteket,  mert  a  közbirtokosságnak  amellett  hogy  segít  a  közösségnek  a 
mindennapokat túlélni, próbálja az egyesületek is támogatni. Kéréssel kellene fordulni 
hozzájuk a következő közgyűlésen.  Ezért  mondtam azt is,  hogy a  Közbirtokosságok 

4



létre  kellene  hozzanak egy  alapot,  hogy  az  esetleg  pályázó egyesületeket  támogatni 
tudják, a kisebb, 5-10. 000 eurós pályázatokat meghitelezzék.
Az Aranyász Egyesületet mi úgy tudjuk segíteni, ha létrehozunk neki egy alapot. Én 
szeretném,  ha meg tudnátok vásárolni  a  kuktát,  ezért  is  próbáljuk,  amennyiben csak 
tudjuk anyagilag támogatni. 
Még van egy probléma Tekerőpatakon, ahol a tavaly elfagyott a víz, ott is alább kellene 
tenni egy csövet és még azt is meg kell oldanunk.
György Zsolt: Meg kellene érdeklődni, hogy körülbelül menyibe kerülne a munkálat.
Egyed József polgármester: Most kértem, hogy számolják ki hozzávetőlegesen de, még 
nem kaptam választ.
Marthy Barna: Ha a Leader-nél nem pályázzuk meg ezeket az összegeket akkor az a 
pénz mind elúszik?
Egyed József polgármester: Ha mi nem teszünk le most a pályázatot és a pénzek nem 
osztódnak le akkor lepályázza más és automatikusan a következő kiíráson oda kell adjuk 
másnak. A leadott pályázatoktól függően osztódnak a pénzek el.
Nagyon sajnálom, hogy a kilyénfalvi tervek nem férnek ebbe bele,  el is indítottuk a 
folyamatot, de le kellett állnunk a tanügyminisztériumi jóváhagyás miatt.
Gál Katalin: A jövő évi költségvetésbe bele tudjuk foglalni?
Egyed József polgármester: Amikor készítsük a költségvetést,  akkor majd beszélünk 
erről.
Elekes-Köllő  Márta:  Visszatérve  a  LEADER  pályázatra:  mi  történik  akkor,  ha 
ellenőrzés  után  a  Közbirtokosságtól  kölcsön  kapott  pénzt  valami  okból  nem fizetik 
vissza? 
Egyed  József:  Átfordítanám:  mi  történik  akkor,  ha  az  1,5  milló  eurós  pályázatot 
elrontjuk és az Önkormányzat vissza kell fizesse ? Ez egy hatalmas nagy felelősség, de 
ha az ember a közösség élére állt, akkor köteles felvállalni. 
A közösség, a vezetők fel kell készüljenek arra, hogy ezentúl európai uniós pénzeket 
kell lehívni és azokból a pénzekből kellene dolgozni.
A jövő év kegyetlen lesz, amikor elkezdünk a kanalizálásokkal dolgozni és az önrészt 
nagy százalékban kell álljuk. Akkor nem lesznek ilyen lehetőségeink, hogy pályázunk 
ilyen nagy összegekre. Olyan nincs, hogy egy vezető úgy áll hozzá, hogy nem sikerül.  
Egy vezető úgy áll oda, hogy igenis elkezdtük és végig megyünk rajta.
Elekes-Józsa  Márton:  A  Közbirtokosságnak  is  meg  van  határozva  a  költségvetés 
mekkora hányadát kellene közösségi célra fordítson. 
Molnár Vince:  a Közbirtokosságnak nincs letisztázva a pénzügyi működése.  2 éves 
pereskedésen vagyunk túl,  alig  sikerült  a  pert  megnyerni.  Jelen körülmények között 
nehéz az ilyen célú összegeket levonni. 
Elekes-Köllö Tibor: Beszéljük meg akkor, hogy a pénzeket milyen formában osztjuk 
el.
Elekes  József ülésvezető:  Javaslat,  hogy az  54-es  fejezet  keretében a  Sporttörténeti 
Konferenciát, a Leadert és az Aranyász Egyesület kérését támogassuk ebből a 20.000 
lejből:  13.000  lej  a  Leader  pályázatok  elkészítésére,  2.000  lej  a  tekerőpataki 
Sportkonferencia megszervezésére, 5.000 lej az Aranyász Egyesületnek..
A  Helyi  Tanács  14  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  és  tartózkodás  nélkül 
elfogadta a határozat tervezetet.
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Elekes József ülésvezető:  a 4. napirendipont az agusztus 9-i Rendkivűli Tanácsülés 
jegyzőkönyvének a jóváhagyása.
A Helyi Tanács 11 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  3 tartózkodással – Elekes-
Köllő  Márta,  Elekes-Józsa  Márton és  Gyulai  Arthúr  tanácsosok részéről  elfogadta  a 
határozat tervezetet.
Elekes József ülésvezető: 5. napirendi pontunk a különfélék.
Egyed József polgármester: Egy szlovákiai magyar településtől jött a következő kérés, 
olvasom: „László Gábor és Nagymad község önkormányzata olyan kéréssel fordul az 
Önök önkormányzatához, hogy szeretnénk egy testvér-települési kapcsolatot létrehozni 
községeink között, mind a kultúrában, sportban, énekkari tevékenységben. 
Nagy segítséget jelentene az Európai Uniós pályázatok kihasználása során, mivel ezek 
a források nagyban támogatnak olyan településeket, amelyeknek van testvérkapcsolatuk 
külföldi  településekkel.  Idáig  két  magyarországi  településsel  van  testvérkapcsolatunk, 
Ikrény és Fehértó községekkel.
Kérjük a tisztelt  képviselőtestületet,  hogy tárgyalják meg kérésünket,  valamint kérjük, 
hogy minél  előbb tudassák velünk döntésüket.  Nagymad a Dunaszerdahelyi  járás  529 
lelket  számláló  települése.  Az  Alsó  –  Csallóköz  szívében  elterülő  falucska 
Dunaszerdahelytől mintegy 6,5 kilométernyi távolságra van.
Lakosai  95%-ban  magyar  anyanyelvűek,  vallási  hovatartozásukat  illetően  római 
katolikusok  és  reformátusok.  A  településen  mindkét  vallási  felekezet  rendelkezik 
templommal. 
A községben található iskola és óvoda is.
Különböző  szervezeteink  is  vannak,  mint  például  a  Bicsakfa  népdalkör,  Önkéntes 
tűzoltó testület csapata, focicsapat.“ 
Mellékelve küldtek bemutatkozásképpen pár sort,  ebből megtudtuk, hogy 529  lakosú 
településről  van  szó.  A testület  elé  hoztam,  hogy döntsük el  szükségünk van,  hogy 
testvér-települési kapcsolatot hozzunk létre velük?
Elekes-Köllő Tibor: Egyelőre nem lehet tudni, hogy hogyan tudnánk felhasználni ezt a 
kapcsolatot, érdemes lenne kicsit ismerkedni velük először.
Gál  Katalin:  A  cserkészcsapat  számára  például  nagyon  jó  hozadéka  volt  a  tompai 
testvérkapcsolatnak.  Gyergyóújfaluból  15  fő  mehetett  kirándulni  Horvátországba  egy 
Európai Uniós pályázat során.
Egyed József polgármester: Akkor tehát, elindítsuk a levelezést és lássuk, hogy mi alakul 
ki belőle. 
Tompára visszatérve felajánlották, hogy aki szeretné letenni a magyar állampolgárságot az 
2013 augusztus 20-án Tompán ünnepélyes keretek között megteheti. A folyamatot innen 
kell elindítani és szükség lesz a konzulátus segítségére is, hogy addig az aktákat tudjuk 
kijuttatni és az időpontot egyeztetni az eskütételre. Ezért ha valaki így szeretné az esküt 
letenni szívesen segítünk.
György  Zsolt:  Tekerőpatakon  a  kultúrotthon  előtti  útkereszteződésnél  a  tiltó  tábla 
tönkrement és nagyon sokan, amikor Gyergyó felé mennek akkor nem a szabályoknak 
megfelelően  közlekednek  hanem  egyenesen  hajtanak  fel.  Kivel  kell  a  kapcsolatot 
felvenni, hogy a tábla kicserélődjön? 
A másik dolog pedig az iskolával szembeni átjáró táblát 2 hete elütötték, vagy kiütötték 
és a cső is és a tábla is eltűnt. Ezt a problémát is jelezni kell az útügynek.
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Mihálydeák Ervin alpolgármester: Várjuk a visszajelzést, mert letettük az útosztályhoz 
a tiltótáblával kapcsolatban.
Egyed József polgármester: Jelezni tudjuk de nem tudunk helyileg semmit csinálni.
Elekes-Józsa  Márton:  Fényjelzős  táblát  kellene  kérni  a  tekerőpataki  átjáróhoz.  A 
behajtani  tilos  táblákkal  kapcsolatosan:  előrejelző  táblákat  kell  kihelyezni,  hogy  ne 
utolsó pillanatban a behajtáskor vegyék észre. 
Egyed  József polgármester:  A  tekerőpataki  táblával  együtt  ezt  a  problémát  is 
megoldjuk.
Molnár Vince: A múlt tanácsülésen letett kérésre nem érkezett semmilyen válasz.
Egyed József polgármester: A frakció által letett kérésre a válasz: A Község Statútuma 
– ki van téve, ha nincs akkor ki lesz téve az internetre. A Tanács működési szabályzata – 
fel  kell  újítani,  most  készül.  Polgármesteri  hivatal  szervezeti  vázlata  az  interneten 
elérhető,  a  neveket  kell  kicserélni.  Fejlesztési  Stratégia,  szintén  megtalálható  az 
interneten.  Költségvetés  ki  volt  közölve.  Helyi  adók  és  illetékek  –  az  interneten 
megtalálható. Elérhetőségek – nem érthető, hogy mi az. Területrendezési terv: általános, 
részletes, melyik részre gondoltak? Az urbanisztika irodában a falon található; leltárok, 
megnézhetőek.  Regiszterek  –  nincsenek,  beruházások  –  mindenki  tudja  milyen 
beruházások folynak. Szociális segélyesek nyilvántartása ki van függesztve.
Elekes-Köllő  Tibor: Az  Iskola  Vezetőtanácsába  szükséges  lenne  az  új  tanácstagok 
javaslatát elkészíteni, hogy újraalakuljon a Vezetőtanács. Ugyancsak sürgős és fontos az 
iskola és az alegységek megnevezésének jóváhagyása is. 
Kovács Éva:  Tegnap kaptuk meg a kérést a megnevezések jóváhagyására, így nincs 
elkészítve.  Igyekszünk,  hogy mielőbb elkészüljön,  de  mint  tudják a személyzethiány 
miatt nem tudunk mindent egyszerre elkészíteni.
Elekes József:  Mivel nincs egyéb hozzászólás,  interpelláció, a testületi ülést ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
    Elekes József:       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető:
Albert Katalin 
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