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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 7. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 7. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház nagyterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila 
alpolgármester, Dr. Bognár Katalin és Ubrankovics József Pál képviselő.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről 4 fő jelent meg. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 képviselő-testületi tag közül 4 fő 
jelen van. Papp Attila Elemér képviselő családi elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a 
mai képviselő-testületi ülésen. A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására a Társulási 
megállapodás módosítása és a Gördülő Fejlesztési Terv tárgyalása miatt volt szükség. 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :        E lő a d ó :                                                                                                              

 
1./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás térítési dí-          Marcsik Zoltánné 
     jakról szóló rendelete, Társulási Megállapodás módosítása                         Király Ágnes                                                                                                                              
                                                                                                                            polgármester 
 
2./  Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejleszté-          Marcsik Zoltánné                                                             
      si Terve                                                                                                         Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
3./ Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2020/2021. évi nyitva        Marcsik Zoltánné 
      tartása, indítható csoportok száma                                                                Király Ágnes                                                                                                               
                                                                                                                             polgármester 
 
4./  Németbánya község szennyvíz pályázata                                                  Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
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5./ Vegyes ügyek                                                                                              Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést a 68 és 69/2020.(VIII.11.) számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 4 fő részére 
méltányossági közgyógyellátási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási 
települési támogatás megállapítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.  
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1 . / N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás térítési  
                                díjakról szóló rendelete, Társulási Megállapodás módosítása                          

      E lő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Térítési díjakról szóló rendelet 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnökének  előterjesztését, melyet a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt 
határozatát fogadja el a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a polgármester javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

70/2020.(IX.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 17/2020.(VIII.26.) 
határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása által fenntartott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásával egyetért. 
A rendelet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 22. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
                 Kelemen László jegyző 

                          
b) Társulási megállapodás módosítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnökének  előterjesztését, melyet a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a Társulási megállapodást 
azért kell módosítani, mert Csót Község Önkormányzata 2021. január 1. napjától a házi 
segítségnyújtást a FIX-PONT Feladatellátó Társulás, a család- és gyermekjóléti feladatokat 
pedig a KAVICS Alapítvány keretében kívánja ellátni. A hivatalához tartozó önkormányzatok 
is a KAVICS Alapítványhoz csatlakoznak. Javasolja, hogy a Társulási megállapodás 
módosítását és Egységes szerkezetét hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr, Bognár Katalin képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava- 
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

71/2020.(IX.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 21. 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási 
Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán, a technikai jellegű módosításokat 
saját hatáskörben végrehajtsa. 
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A Társulási Megállapodás 21. módosítása, valamint egységes szerkezete a határo-
zat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési   
                                Terve                                                                                                                                                                          
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a BAKONYKARSZT 
Zrt. vezérigazgatója előterjesztését és a 2021-2035. éves időszakra vonatkozó Gördülő Fej-
lesztési Tervet, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Kérdezi, hogy ezeket az összegeket az önkormányzat finanszírozza? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a Vízmű pályázik és a pályázati pénzből, 
illetve a rendszer működtetéséből az önkormányzat részére fizetett működési bevételből lehet 
finanszírozni a fejlesztéseket. 
 
Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kérdezi, ha a képviselő-testület elfogadja ezt 
a tervezetet, akkor van–e olyan eshetőség, hogy kötelezik az önkormányzatot ennek az ös--
szegnek a kifizetésére? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy véleménye szerint nem. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester elmondja, hogy azért kell az önkormányzatnak elfogadnia a 
Gördülő Fejlesztési Tervet, mert az önkormányzat az ivóvíz ellátásért a felelős.  
 
Ubrankovics József Pál képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a vízdíjat a Bakony-
karszt szedi be, ő a vízellátó. Milyen alapon ró kötelezettséget az önkormányzatra az ő beren-
dezéseinek javításával, cseréjével kapcsolatosan?  Ha én szolgáltatok, ha elromlik, a berende-
zés én azt nem terhelhetem rá arra, akinek köteles vagyok szolgáltatni jó minőségben, jó be-
rendezéssel.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester elmondja, hogy a Zrt. egyik beruházási be-
csült összege 1.000.000 Ft +ÁFA. Attól tart, ha ezt az önkormányzat elfogadja, akkor az ös--
szegi részét is elfogadják. Ő nem látja ebben a jogi biztosítást az önkormányzat részére, hogy 
nem kell majd ezt az összeget kifizetni akkor, ha a BAKONYKARSZT pályázat útján nem 
tud erre pénzt szerezni. Javasolja, hogy az üzemeltetőnek írjanak egy levelet, kérjenek állás-
foglalást, hogy a tervezet elfogadását kérik, de ennek az anyagi vonzatát ők vállalják. Javasol-
ja, hogy a napirendi pont tárgyalását napolja el a képviselő-testület. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT 
Víz és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) által elkészített, 10. 
sorszámú Németbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2021-2035. időszakra 
szóló Gördülő Fejlesztési Terve tárgyalását a soron kővetkező ülésére elnapolja. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2020/2021. évi nyitva 

tartása, indítható csoportok száma                                                                                                                                                                   
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az 
Adászteveli Óvoda 2020/2021. nevelési évi nyitva tartására, indítható csoportok számára                   
vonatkozó kérelmet, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelemnek megfelelően, 
hozzák meg határozatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester egyetért a polgármester javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

72/2020.(IX.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott jogkö-
rében eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája intézményének 
nyitva tartási idejét és a 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát a következők szerint határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.30 2020.09.01. – 2021.07.02.  
 Kedd:  7.00 - 16.30  2021.08.02. – 2021.08.31.  
            Szerda:  7.00 - 16.30  
            Csütörtök:  7.00 - 16.30 
 Péntek:  7.00 - 16.30 
Az indítható óvodai csoportok száma: két gyermekcsoport - egy részben osztott 
(középső-nagycsoport) életkorú gyermekcsoport, valamint és egy kiscsoportos 
korosztályú gyermekcsoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d : Németbánya község szennyvíz pályázata                                                      
E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 

     (Szóbeli előterjesztés) 
 
a) Határozat módosítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
képviselő-testület a 67/2020.(VIII.5.) határozatával úgy döntött, hogy Németbánya község 
szennyvíz rendszere kiépítésére pályázatot kíván benyújtani. A pályázat előkészítésével és 
megírásával a Pannónia Kincse LEADER Egyesületet bízta meg. A határozatban az egyesület 
képviselőjeként - tévesen – Horváth Gyula elnök helyett a munkaszervezet vezetőt jelölte 
meg. Javasolja, hogy módosítsa a határozatát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester szavazásra bocsátja a javaslatát, 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

73/2020.(IX.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 67/2020.(VIII.5.) hatá-
rozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„67/2020.(VIII.5.) Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-
testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya község 
szennyvíz rendszere kiépítésére pályázatot kíván benyújtani.  
A pályázat előkészítésével és megírásával a Horváth Gyula elnök által képviselt 
Pannónia Kincse LEADER Egyesületet (9121 Győrszemere, Fő u. 20., adószám: 
18986989-2-08) bízza meg a képviselő-testület.  
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. augusztus 20. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
                                     Kelemen László jegyző” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 22. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Határozat visszavonása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen elmondja, hogy 
a képviselő-testület a 26/2020.(III.17.) határozatával úgy döntött, hogy Németbánya 
szennyvíz beruházása új pályázatának megírásával és a projektmenedzseri feladatok 
ellátásával Tóth József Veszprém, Stadion u. 19/B. szám alatti lakost kívánja megbízni. A 
Pannónia Kincse LEADER Egyesületet megbízásával Tóth József megbízása okafogyottá 
vált, ezért javasolja a 26/2020.(III.17.) határozat visszavonását. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin támogatja a határozat visszavonását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

74/2020.(IX.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Németbánya szenny-
víz beruházása új pályázatának megírásával és a projektmenedzseri feladatok ellá-
tásával kapcsolatos, 26/2020.(III.17.) határozatát visszavonja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 22. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Tájékoztatás 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 
önkormányzat új pályázatot szeretne benyújtani szennyvízelvezetéssel kapcsolatosan. Ennek 
már meg is történtek az első lépései. Meglátogatták a BAKONYKARSZT Zrt. igazgatóját, 
nagyon nagy örömmel mondja, hogy teljes mellszélességgel támogatják azt az elképzelést, 
hogy Németbánya teljes területén egy gravitációs csatornarendszer legyen kiépítve.  
Németbánya külterületén, a temetővel szemben lenne egy 2 x 50 egységnyi befogadó képes 
tisztítóberendezés. Ezzel kapcsolatosan még lesz egy lakossági fórum, vagy közmeghallgatás, 
ennek a formáját még közölni fogják a lakosokkal. Elmondja, hogy a Közbeszerzési 
Döntőbizottság végzésével a jogorvoslati eljárást megszüntette, mivel a Prowatech Kft. 
elkésetten nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét 2020. július 20. napján. A végzés ellen 
közigazgatási perben kereseti kérelem terjeszthető elő a Döntőbizottság ellen. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
     E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Mesetúra  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
DOMINO2004. BT-vel, Mesetúra rendezvényre kötendő Együttműködési megállapodás, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az 
előadást 2020. szeptember 12. napján tartanák meg, az önkormányzat a mosdó használatáért 
bruttó 15.000,-Ft használati díjat fog kapni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
megállapodást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a megállapodás elfogadását. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

75/2020.(IX.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Domino2004. Bt-vel 
(9533 Nemesszalók, Kossuth u. 25., adószám: 2196257-1-19) kötendő, 
„Mesetúra” rendezvénnyel kapcsolatos Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 11. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) NMI tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
Nemzeti Művelődési Intézet a 2021. évi közművelődési normatív támogatás összegével 
kapcsolatos Tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztatót vegyék 
tudomásul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a javaslatot. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

76/2020.(IX.7.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Művelődési 
Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság (8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4.) a 
2021. évi közművelődési normatív támogatás összegével kapcsolatos 
Tájékoztatóját tudomásul veszi. 
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 22. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2020.  
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szeptember 27-re volt az önkormányzatnak a Déryné színházi programja bejelentve. A jár-
ványügyi helyzet miatt, nagy valószínűséggel nem fognak engedélyezni zártkörű rendezvé-
nyeket, ezt a programot el fogják napolni a tavaszi időszakra.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a rendkívüli képviselő-testületi ülést 18 óra 41 perc-
kor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                           polgármester                                                           jegyző 


