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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    

Ügyiratszám: 1/152-23/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június
4-én (csütörtök) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Kozma Henrik
Lévai József
Vajda Attila   képviselők 

Igazoltan távol: Koppányi Ferenc
Marton József
Sólyom Károly   képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Hársfalvi 
József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, Parapatics 
Tamás pályázati referens, Papp Zoltán Tamás főépítész, 
Kovácsné Ottó Krisztina térség- és településfejlesztési ügyintéző, 
Tóth János informatikus, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető 

Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Rédli Károly a Tapolca Kft. ügyvezetője, 
a Tapolcai Városi Televízió munkatársai

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli 
nyilvános ülésén.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.   

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:

83/2015. (VI.04.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat tárgyalja.
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NAPIREND

1) „Önkormányzati fejlesztések 2015” pályázathoz
szükséges önerő biztosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2) KDOP-4.2.2-2011-004 azonosító számú „Tapolcai
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezésű 
projektben megvalósított kerékpárút által érintett
állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Ughy Jenőné jegyző: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretné tájékoztatni a 
jelenlévőket néhány dologról. A jelenlegi, a korábbi, s még az azt megelőző 
képviselő-testület működése idején sem volt ritka, hogy a képviselő-testületnek 
rendkívüli ülést kellett tartania, mert olyan feladatok adódtak, melyhez a testület
döntése elengedhetetlen volt. Mindezt azért mondja el, mert tudomására jutott,
többen kifogásolják, hogy miért ülésezik a testület rendkívüli ülés keretében. Erre a
válasz, mert szükséges, vagy a jogszabály, vagy az adott helyzet úgy kívánja. A mai
ülésen tárgyalandó mindkét napirendi pont olyan, mely nem tűrt halasztást. Az 
anyag a meghívóval együtt kiküldésre került a testületi ülést megelőzően egy 
nappal, ahogy azt az SZMSZ előírja. Tehát semmilyen törvénysértő tevékenységet 
nem folytat a képviselő-testület. Több képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a 
testületi ülésen, emiatt sem a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság, sem a
Gazdasági Bizottság ülésének megtartására nem volt lehetőség. Hangsúlyozza, 
mindkét bizottság összehívása megtörtént, csak a bizottságok tagjai különféle
elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni, emiatt a bizottságok nem voltak
határozatképesek. Az első napirendi pontnál, ahol pályázatokhoz kell az önerő 
biztosításáról szavazni, kicsit felfrissítve a dolgokat elmondja, van két olyan
önkormányzati rendelet, mely megengedi a polgármesternek, hogy bizonyos
összeghatárig önállóan döntsön akár pályázatok benyújtásáról, akár más olyan
jellegű feladat végrehajtásáról, melyhez nem szükséges a képviselő-testület 
összehívása. Az egyik a vagyonrendelet, mely alapján 25 millió Ft-ig van
jogosultsága dönteni a polgármesternek, a másik a költségvetési rendelet, ahol pl.
pályázati céltartalék terhére kötelezettséget 20 millió Ft-ig vállalhat a polgármester.
Természetesen bármely döntését így hozza meg, arról köteles a testületet a következő 
ülésen tájékoztatni. Tehát az első napirendi pontnál a polgármester önállóan is 
meghozhatta volna azokat a döntéseket, melyek a három pályázati lehetőségre 
önerőt biztosítanak ahhoz, hogy benyújthatók legyenek. A testületi döntést 
kifejezetten az indokolja, hogy a pályázati rendszer képviselő-testületi határozatot 
kíván az önrész biztosításáról. Ez az indoka, hogy rendkívüli ülést kellett összehívni,
nem az összegszerűség. Egyébként az előterjesztésben is látható, a költségvetésben a 
szóban forgó összegek biztosítva vannak. A második napirendi pontnál a
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése során érintett állami tulajdonú ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról van szó. Egy hiánypótlási eljáráshoz
kell ez ügyben a testületnek határozatot hoznia. Mivel minden anyagot meg kell
küldeni a kormányhivatalnak, mely esetlegesen visszajelzi, hogy az eljárás nem
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megfelelő számára, elképzelhető, hogy bizonyos szempontból ezek a dolgok 
visszakerülnek a testület elé. Természetesen a kormányhivatalnak nincsen
jogosultsága a testületi határozat megsemmisítésére, főleg nem abban az esetben, 
melyben a polgármester egyébként önálló döntési jogosultsággal rendelkezik.

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) „Önkormányzati fejlesztések 2015” pályázathoz szükséges önerő biztosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Császár László képviselő: A közelmúltban döntött a testület, hogy a Batsányi utcai
orvosi rendelő felújítására szánt összegből a nyilvános illemhely felújítására bizonyos 
összeget átcsoportosít. Kérdezi, maradt-e elegendő összeg az önerő biztosítására. 

Parapatics Tamás pályázati referens: Igen maradt, nem a teljes összeg került
felhasználásra. Eltűnik a költségvetésből az adománygyűjtés eredeti céljának is 
megfelelő sor, az 1.000.044,- Ft, s az árajánlatnak megfelelően pedig kell 264.973,- Ft 
összeg abból az előirányzatból, mely rendelkezésre áll. Elmondja a többi pályázat 
forrását is, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. A költségvetésben tervezve 
lett 5 millió Ft a sportcélú fejlesztésre, mely a Sporttelep infrastrukturális fejlesztése
pályázathoz szükséges saját forrásként kerül felhasználásra. A belterületi utak,
járdák felújításához pedig a költségvetés 65 millió Ft tartaléka képezi a pályázat saját
erejét.

Császár László képviselő: A 6 millió Ft nem csak egy célra volt elkülönítve, hanem
emlékei szerint három vagy négy felújítási cél is meg volt határozva, pl.
akadálymentesítés, felújítás, ANTSZ által előírt dolgok stb., melyek közül most csak 
egy kerül megvalósításra. Így nagy összeg már nem marad abban a keretben, ezért
valahonnét szükséges lesz pénzt átcsoportosítani a megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében.

Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető: Az ÁNTSZ-szel
egyeztetve, miután a kórház visszakapja az ápolási osztályt, ott lesznek kialakítva az
orvosi rendelők, továbbá hozzájárult az előírt célok 2016. évben történő 
megvalósításához.

Ughy Jenőné jegyző: A Képviselő-testület soron következő rendes testületi ülése 
június 19-én lesz. Kötelező napirendi pontként szerepel a költségvetés módosítása, 
melynek keretében ezek a sorok átvezetésre kerülnek, így mindenki számára
egyértelmű lesz, mi és honnét lett átvezetve. 

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 
egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
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84/2015. (VI.04.)             KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Magyarország 2015. évi központi
költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. 
pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása felhívásra
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be
„Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújítása, 
energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése” címmel,
legfeljebb bruttó 8.726.485,- Ft, azaz Nyolcmillió-
hétszázhuszonhatezer-négyszáznyolcvanöt forint beruházási
összegben.

A pályázathoz szükséges legfeljebb bruttó 1.308.973,- Ft, azaz
Egymillió-háromszáznyolcezer-kilencszázhetven-három
forint összegű önerőt biztosítja Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város 2015. 
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 5.
sz. melléklet, K7. Jogcím, Felújítások, „Tapolca, Batsányi u. 7.
sz. gyermekorvosi rendelő felújítására befolyt lakossági adományok”
elnevezésű bruttó 1.044.000,-Ft, azaz Egymillió-
negyvennégyezer forint összegű előirányzat terhére,  

valamint Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Tapolca Város 2015. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015.
(II.23.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet, K7. Jogcím,
„Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti orvosi rendelők, 
Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 
7. szám alatti gyermekorvosi rendelő” elnevezésű bruttó 
6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint összegű előirányzatából 
bruttó 264.973,- Ft, azaz Kettőszázhatvannégyezer-
kilencszázhetvenhárom forint összeg felhasználásával.

Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Képviselő-
testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult
beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a
feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,
kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója.
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Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

85/2015. (VI.04.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása felhívásra Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Tapolca Nagyköz utcai
szervizút felújítása” címmel, legfeljebb bruttó 18.455.246,- Ft,
azaz Tizennyolcmillió-négyszázötvenötezer-kétszáznegyvenhat
forint beruházási összegben.

A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 4.613.812,- Ft, 
azaz Négymillió-hatszáztizenháromezer-nyolcszáz-tizenkét
forint összegben biztosítja Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Tapolca Város 2015. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. sz.
melléklet, 2. Jogcím, Céltartalékok, Pályázati tartalék
elnevezésű, 65.000.000,- Ft, azaz Hatvanötmillió forint összegű 
előirányzata terhére. 

Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Képviselő-
testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult beruházást
a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladat-
ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha –
települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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86/2015. (VI.04.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Magyarország 2015. évi központi
költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. 
pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására Tapolca
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Tapolca Városi
Sporttelep infrastrukturális fejlesztése a mindennapos testnevelés
feltételeinek biztosítása érdekében” címmel, legfeljebb bruttó
20.000.000,- Ft, azaz Húsz-millió forint beruházási összegben.

A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 5.000.000,- 
Ft, azaz Ötmillió forint összegben biztosítja Tapolca Város
Képviselő-testületének Tapolca Város 2015. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 5.
sz. melléklet, K7. Jogcím, Felújítások, Tapolca és térsége
utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása
elnevezésű előirányzata terhére. 

Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Képviselő-
testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult
beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a
feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére,
kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

87/2015. (VI.04.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
29/2014. (II.14.) Kt. határozatát érdekmúlás miatt
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2) KDOP-4.2.2-2011-004 azonosító számú „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése” elnevezésű projektben megvalósított kerékpárút által érintett 
állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, kiegészíteni valója.

Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető: Tájékoztatásként
elmondja, elkészült a kerékpárút, melynek nyomvonala érintett állami tulajdonú
területeket is. Ezek Földhivatal általi átvezetéséhez szükséges a testületi döntés,
tehát, hogy az új kerékpárút nyomvonala kizárólag önkormányzati területeket
érintsen. Az előterjesztés jogszabály által előírt kötelezettségvállalásokat is tartalmaz.  

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

88/2015. (VI.04.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

1. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában
foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában (és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ, 1024 – Budapest, Lövőház u. 39., 
vagyonkezelésében) lévő: 

• 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1869/10 helyrajzi számon
felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 12 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának

• 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1869/11 helyrajzi számon
felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 107 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának

• 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1869/12 helyrajzi számon
felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 1469 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának

• 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1869/13 helyrajzi számon
felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 218 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
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• 8300 Tapolca, 2138/16 helyrajzi számon felvett, kivett
kerékpárút megnevezésű, 194 m2 területű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott
településfejlesztés, valamint a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása feladatainak
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kerékpárút
célra kívánja felhasználni.
3. Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését.

4. Az igényelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1869/10, 1869/11, 1869/12,
1869/13 és 8300 Tapolca 2138/16 hrsz.-ú ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon,
valamennyi nyilatkozatot megtegyen és az ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.

6. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kifejezi azon szándékát, hogy az ingatlanok tulajdonba

vételét követően azt legalább 15 évig a juttatás céljának 
megfelelően hasznosítja, a hasznosítás módjáról évente 
beszámol, az ingatlant nem idegeníti el, valamint állagát
megóvja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ughy Jenőné jegyző: A honlapon már szerepel, s lehet a médiában is megjelent
néhány sor erejéig, azért elmondja, a keddi napon a Helyi Választási Bizottság
augusztus 30. napjára tűzte ki a 3. és az 5. egyéni választókerületekbe az időközi 
önkormányzati képviselő választást. Ez mindösszesen négy szavazókört érint, az 5. 
szavazókör a Gimnáziumban, a 6. szavazókör a Bárdos Lajos Általános Iskolában, a
9. és 10. szavazókörök pedig a Széchenyi Iskolában lesznek. A Választási Bizottság
megállapította a határidőket is a választással kapcsolatban. Ezek közül néhány 
fontosabbra szeretné felhívni a figyelmet. A Nemzeti Választási Iroda által
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szolgáltatott adatok alapján július 3-ai lakosságszámhoz viszonyítva kell a
Bizottságnak megállapítania a jelöléshez szükséges ajánlások számát. Ezután
kerülnek kiküldésre a választási értesítők az érintett két választókerületben. A 
kampány július 11-től augusztus 30. 19.00 óráig tart. A jelöltállításhoz szükséges 
ajánlóíveket július 13-tól lehet igényelni. A szükséges ajánlások összegyűjtésére két 
hét áll rendelkezésre. Az eddigi gyakorlattól eltérően a jogszabályok alapján az 
időközi önkormányzati választásnál a jelölő szervezeteket is a Helyi Választási 
Bizottság veszi nyilvántartásba. A Helyi Választási Iroda megvizsgálja, hogy minden
szükséges dokumentum rendelkezésre áll-e, s utána kerül a Bizottság elé, melynek 4
nap áll rendelkezésre döntése meghozatalához. A névjegyzék megtekinthető, 
mozgóurnát augusztus 28. napja 16.00 órájáig, valamint 30-án 15.00 óráig lehet
igényelni. Fontos, hogy időközi önkormányzati választásnál nincsen átjelentkezés. 
Az érintettek étkeztetése a Bárdos Iskolában lesz.

Lévai József alpolgármester: Tájékoztatásként elmondja, a hét elejétől a honlapon 
elérhető az Integrált Településfejlesztési Stratégia, melyet a képviselő-testület a 
június 19-ei ülésén tárgyal. Kéri, nézze meg mindenki, s esetleges észrevételekkel
járuljon hozzá, hogy a Program tökéletesen tudja szolgálni a város érdekeit.

Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának elnöke: A
tervezett felújításokra, korszerűsítésekre ítélt létesítmények nagyrészt a város 
központjában vannak. Fontos, hogy milyen környezet alakul ki a felújított,
korszerűsített intézmények körül. Tapolcán van dicséretre méltó példa - Hősök tere, 
a Fő tér bizonyos része – ezt a komfortfokozatot kell követni. 

Buzás Gyula képviselő: Kérdezi, mikor fejeződik be a Barackvirág Óvoda felújítása. 

Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető: Június 15., de ez már
egy módosított határidő, hiszen már márciusban be kellett volna fejezni. Sok 
probléma merült fel, a közbeszerzés által kiválasztott kivitelező nem áll a helyzet 

magaslatán. Annak ellenére, hogy nem áll vele közvetlen kapcsolatban az
önkormányzat, csak a műszaki ellenőr, szinte naponta küldi a kivitelezőnek a levelet, 
hogy fejezzék már be, szakszerűbben dolgozzanak stb.  

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 8.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


