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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. augusztus 06-án (szerdán) 16.00 
órakor tartott  soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
   I. emeleti tárgyalóterme 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Cseresnyés 

Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, 
Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József, Kovács János, 
Marton István, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Termecz Marianna aljegyző, 
Kunics György osztályvezető, Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető, 
Gáspár András vezérigazgató 
 
Cseresnyés Péter: A közgyűlés határozatképes. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy a - most 
már lassan hetenként tartok - soron kívüli közgyűléseken részt vesz. Várhatóan egyébként vagy jövő 
héten, vagy rákövetkező héten, újabb soron kívüli közgyűlést kell tartani. Nagyon egyszerű a dolog 
pályázatok vannak, amiről döntést kell hozni, és igazán a két KEOP pályázat okán kellett ezt a 
közgyűlést összehívni és azért, mert összehívtuk ezért még plusz napirendi pontokat tettünk be. Ha 
már egyszer itt vagyunk, akkor olyan döntéseket is hozzunk meg, amelyik nem biztos, hogy azonnali 
döntést igényel, de esetleg segítheti a munkánkat, vagy egy későbbi azonnali döntést tudunk ezzel 
megelőlegezni. Szeretném kérdezni van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban valakinek kérdése, 
vagy javaslata? Ilyet nem látok. Akkor én szavazásra tenném föl a mai programunkat. Aki el tudja 
fogadni a meghívóban szereplő napirendi pontokat és azok sorrendjét az, kérem, tegye föl a kezét. 
Úgy látom, hogy egy híján igen. Ellene? Tartózkodott? Egy tartózkodással és tizenöt igen szavazattal 
elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 

164/2014.(VIII.06.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. augusztus 6-i soron 
kívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 

 
1. Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 36/2012. (VII. 04.) 

önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Gáspár András vezérigazgató 
 

2. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat 
benyújtásához kapcsolódó közgyűlési határozat módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 

3. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázat benyújtásához kapcsolódó közgyűlési 
határozat módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
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4. Javaslat az összesített közbeszerzési terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
5. Javaslat a FLOREAT Kanizsa Alapítvány megszűnésének bíróság általi 

megállapítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
 
(Balogh László képviselő a napirend elfogadás után érkezett meg az ülésre.) 
 
 
1. Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 36/2012. (VII. 04.) önkormányzati rendelet 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Gáspár András vezérigazgató 

 
 
Cseresnyés Péter: Régóta beszéltünk róla, de bizonyos okoknál fogva sürgősségé vált az ügy, 
hogy azt a bizonyos piacrészt, amit eddig parkolónak használtunk egy későbbi hasznosításra, 
iparcikk piacként, most pedig a bolhapiac kapcsán jelentkező plusz igények miatt egy ugyancsak 
piacozásra alkalmas területté nyilvánítsuk. Mivel ott azokat a feltételeket nem tudjuk biztosítani, amit 
az aszfaltozott parkolóban tudunk tenni, ezért egypár csökkenést, egy helypénz csökkenést 
szeretnénk itt erre a területre vonatkozóan megállapítani, és erről szól az előterjesztés. Azt hiszem, 
elmondtam nagyjából, hogy miről szól. Szeretném kérdezni, hogy van-e vélemény, vagy pedig 
kérdés? 
 
Dr. Fodor Csaba: Én azt szeretném megkérdezni, hogy ez a terület az a terület, amit az 
önkormányzat kisajátított közpark címén?  
 
Cseresnyés Péter: Szerintem nem. De kérném! Az? András ez közpark? 
 
Gáspár András: ……igen…. 
 
Cseresnyés Péter: Az egész? Nemcsak az a kis toka környéke? 
 
Gáspár András: Nem ez az egész. 
 
Cseresnyés Péter: Akkor igen a válasz képviselő úr. 
 
Dr. Fodor Csaba: És most is az? 
 
Gáspár András: Tudomásom szerint nem.  
 
Dr. Fodor Csaba: Csak azt szeretném megjegyezni, hogy azért az a jövőben nem lenne gusztusos 
magatartás, ha az önkormányzat élve a kisajátításra vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
feltételekkel úgy dönt, hogy magántulajdont megfoszt, és közösségi tulajdonná tesz, mert a 
közparkra szüksége van, majd utána úgy dönt, hogy még sincs közparkra szüksége, hanem valami 
módon piaci körülmények között hasznosítja a területet. Azért ez nem egy szerencsés helyzet azt 
gondolom. Ha finoman fogalmazok, akkor még azt is mondhatnám, hogy ez belecsúszhat a joggal 
való visszaélés kategóriájába is. Én azt kérem. Most ugye nincs mit tenni sokmindent ezzel a 
dologgal, de ez nem egy helyes lépést volt, nem egy helyes döntés. Így én ezért tartózkodni fogok 
természetesen ennek megszavazásától. Tehát magával az elvvel és a módszerrel nem értek egyet.  
 
Cseresnyés Péter: Természetesen mindenkinek joga az, hogy a saját véleményét kialakítsa és 
lehet, hogy bizonyos szempontból egyet is lehet érteni, vagy mondjuk egy bizonyos idő távlatból, 
egyet is lehet érteni Fodor képviselő úrnak a gondolatával, csak azt kell látni, hogy az idő a 
helyzeteket megváltoztatja, és most egy helyzethez próbálunk mi alkalmazkodni. Sőt azt gondolom, 
hogy bizonyos esetekben nemcsak próbálkozásról van szó, hanem bizonyos esetben alkalmazkodni 
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kell az igényekhez. És én szerintem ez az előterjesztés ezt a bizonyos igényt kielégíti, és a 
helyzethez alkalmazkodást hozza ide a közgyűlés elé.  
 
Dr. Károlyi Attila: Egy kis bibi van ezzel, amit Fodor Csaba képviselő úr kérdésére a Gáspár 
vezérigazgató úr említett. Ugye az a bibi, hogyha ez közpark jelenleg is, akkor. 
 
Cseresnyés Péter: Nem az. Úgy vettük meg, de már…… 
 
Dr. Károlyi Attila: De, hát ugye minden ingatlannak van valami. Jó hát. Ja. Tehát arra a célra. Mi 
ennek egyébként a művelési ága ezt megkérdezném? Tehát a tulajdoni lapból ki lehet erre. 
 
Gáspár András: Településközpont vegyes.  
 
Dr. Károlyi Attila: Van itt tulajdoni lap a 48/1-ről? Nincs. Hát azért.  
 
Tárnok Ferenc: Gyanítom, hogy beépítetlen terület. 
 
Dr. Károlyi Attila: Gyanítom, de hát most azért. Ugye térkép sem volt.  
 
Cseresnyés Péter: Szerintem Farkas Roland biztos két percen belül hozza. Nagyon gyorsan 
hozzatok egyet Feri.  
 
Marton István: ……..harmadik önkormányzat életéig datálódik. És szerintem ennek a területnek 
csak a töredéke annak, ami…..tehát a régi…..van szó. Én azt hiszem, hogy …..ez a terület igencsak 
picivé zsugorodott…Teljesen más a hatodik önkormányzat életének a végén, mint a harmadik 
önkormányzat első felében, közepéig. Egyébként az ötödik önkormányzat első napjaiban 
inkasszóval vették le azt…..Jogilag olyan sokáig húzódott. ……aztán nem találtunk rajt pénzt.  
 
Cseresnyés Péter: 60 mFt-ért kellett megszereznünk azt a területet. Befejezte Marton úr? 
 
Marton István: Nem csak mondom, hogy ment a jogvita szerintem körülbelül két-három éven át a 
negyedik önkormányzatnál és pont, amikor jött az ötödik, akkor érett be úgy, hogy mit tudom én 
október 3-án, 4-én, legkésőbb 5-i inkasszóval levették a pénzt az amúgy sem dúskáló számláról.  
 
Dr. Károlyi Attila: Igen, de milyen pénzt lehet levenni inkasszóval? Olyan pénzt, ami a bíróság 
megítél. Egy polgári pert volt, amin elbuktunk.  
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólás? Akkor szavazásra teszem föl.  
 
Dr. Károlyi Attila: Akkor ne várjuk meg ezt a. 
 
Cseresnyés Péter: Megvárhatjuk. 
 
Dr. Károlyi Attila: Ez nem befolyásolja? 
 
Cseresnyés Péter: Én azt mondom, ne befolyásolja. De, hogyha ügyrendi javaslata van. 
 
Dr. Károlyi Attila: Én javasolnám, hogy várjuk meg ezt. 
 
Cseresnyés Péter: Jó rendben van, aki el tudja fogadni, hogy majd akkor, amikor itt lesz a papír, 
tulajdoni lap, utána szavazzunk róla minden további nélkül. De én azt kérem a képviselőtársaimtól, 
ne befolyásoljon bennünket ebben az ügyben. Város érdeke ez egyébként az, hogy ezt a területet 
megszerezzük ilyen használatra és ezt a bizonyos díjat, díjcsökkentést erre a területre vonatkozóan 
meghatározzuk.  
 
Dr. Károlyi Attila: Szedtünk mi parkolási díjat ezen a területen? 
 
Cseresnyés Péter: Nem. Aki el tudja fogadni Károlyi képviselő úr javaslatát az, kérem, tegye föl a 
kezét. Jó a látható többség nem támogatja úgyhogy. Nem érkezett meg, csak Karádi képviselő úr. 
Ettől függetlenül a rendeleti javaslatot fölteszem szavazásra. Aki el tudja fogadni, kérem, tegye föl a 
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kezét. Tizennégy. Gyorsan hozd, és lassabban számolok. Tizennégy igen. Jó tizenöt igen. Ellene? 
Tartózkodott? Két tartózkodással. Nem lesz ez jó, mert az előbb…… 
 
Gyalókai Zoltán: De valaki bejött. Balogh Laci megjött. Tizenheten vagyunk.  
 
Cseresnyés Péter: Ja megjött. Akkor most jó vagyunk így? Akkor még egyszer bocsánat! Aki el 
tudja fogadni, kérem, tegye föl a kezét. Tizenöt. Jó. Ellene? Tartózkodott? Két tartózkodással és 
tizenöt igen szavazattal elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

25/2014.(VIII.08.) számú rendelet 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 25/2014. (VIII.08.) 
önkormányzati rendeletét a vásárokról és piacokról szóló 36/2012. (VII. 04.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
2. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásához kapcsolódó közgyűlési határozat 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni kérdés, hozzászólás van-e? Nem látok ilyet. Akkor a 
vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot az, kérem, tegye föl a kezét. Úgy látom, 
hogy egyhangú. De azért a szavazás másik két kérdéseit is fölteszem. Ellene? Tartózkodott? Nem 
látok ilyet. Tehát, egyhangúlag elfogadtuk. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

165/2014.(VIII.06.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2014.(VI.26.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 
benyújtását az alábbiak szerint: 
 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz 

Hevesi Sándor Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2. 3049/58 

 
2. A projekt megnevezése 
Épületenergetikai fejlesztés Nagykanizsán a Hevesi Sándor Általános 
Iskolában. 
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3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2014-4.10.0/F–Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban. 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége legfeljebb: bruttó 

150.000.000,- Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége) legfeljebb: bruttó 
150.000.000,- Ft 
 

6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, 
hitel, egyéb):  

 
Saját forrás: 0 Ft 
Hitel:   0 Ft 
Egyéb:   0 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege legfeljebb:  

bruttó 150.000.000,- Ft 
 
 
Határidő: 2014. október 01. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető 

Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési 
csoportvezető 
Kunics György gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 
 
3. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 

pályázat benyújtásához kapcsolódó közgyűlési határozat módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Tehát a „Fotovoltakikus rendszer kialakítása” címűt teszem föl szavazásra. De 
még mielőtt ezt megtenném szeretném megkérdezni van-e hozzászólás, kérdés? Ilyet nem látok. A 
vitát lezárom. Aki a határozati javaslatot el tudja fogadni az, kérem. Bocsánat igen itt két határozati 
javaslat van nem egy határozati javaslat két pontja. Hanem, aki az első határozati javaslatot el tudja 
fogadni az, kérem. Ott a benyújtással kapcsolatos, tehát a hivatal lesz a benyújtó az egyik részről. 
Aki ezt el tudja fogadni az, kérem, tegye föl a kezét. Ellene? Tartózkodott? Egyhangú szavazattal, 
tizenhét szavazattal elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

166/2014.(VIII.06.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 159/2014.(VI.26.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 
benyújtását az alábbiak szerint: 
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1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 
száma 

Intézmény neve Megvalósulási 
helyszín 

Hrsz. 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 
 

 
8800 Nagykanizsa, 

Erzsébet tér 7. 

 
18 

 
2. A projekt megnevezése 

Napelemes villamos energia-termelés Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában 

 
3. A pályázati konstrukció száma 

KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. 
 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége legfeljebb: bruttó 
16.000.000,-Ft 

 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége) legfeljebb: bruttó 
16.000.000,-Ft 

 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb): 
 

Saját forrás: 0 Ft 
Hitel:  0 Ft 
Egyéb:  0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege legfeljebb: 

bruttó 16.000.000,-Ft 
 
 

Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Kámán László – Vagyongazdálkodási és Szolgáltató 

Zrt., vezérigazgató 
Kunics György, gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
Cseresnyés Péter: És a másik határozati javaslat, ahol a Batthyány lesz a benyújtó. Aki ezt 
támogatja. Mármint a gimnázium lesz a benyújtó. Úgy nézem, hogy egyhangú. De azért kérdezem, 
hogy ellene? Tartózkodott? Egyhangúan elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

167/2014.(VIII.06.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 160/2014.(VI.26.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 
benyújtását az alábbiak szerint: 
 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
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Intézmény neve Megvalósulási 
helyszín 

Hrsz. 

 
Batthyány Lajos Gimnázium 

 

 
8800 Nagykanizsa, 

Rozgonyi út 23. 
 

 
1244 

 
2. A projekt megnevezése 

Napelemes villamos energia-termelés a Batthyány Lajos Gimnáziumban 
 

3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. 
 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége legfeljebb: bruttó 
24.000.000,-Ft 

 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége) legfeljebb: bruttó 
24.000.000,-Ft 

 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb): 
 

Saját forrás: 0 Ft 
Hitel:  0 Ft 
Egyéb:  0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege legfeljebb: 

bruttó 24.000.000,-Ft 
 
 

Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Kámán László – Vagyongazdálkodási és Szolgáltató 

Zrt., vezérigazgató 
Kunics György, gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 
4. Javaslat az összesített közbeszerzési terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni van-e kérdés, vélemény? Nem 
látok ilyet. Ezért lezárom a vitát, és szavazásra teszem föl a határozati javaslatot. Aki el tudja 
fogadni, kérem, tegye föl a kezét. Egyhangúnak látszik. Bocsánat nem. 16 igen. Ellene? 
Tartózkodott? Egy tartózkodással elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

168/2014.(VIII.06.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy jelen 
előterjesztés 5. számú melléklete szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi éves, és a 6. számú melléklet szerinti 2013. évi 
éves összesített közbeszerzési terv módosítását elfogadja.  
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Határidő:   2014. augusztus 15. (nyilvánosság biztosítására) 
Felelős :   Dr. Gyergyák Krisztina jegyző  
(Operatív felelős:  Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és 

városüzemeltetési csoportvezető)  
 
 
 
5. Javaslat a FLOREAT Kanizsa Alapítvány megszűnésének bíróság általi megállapítására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, hogy van-e vélemény, kérdés? Ilyet nem látok. Egy 
pillanat! Először megadom a szót, miután jelezte Károlyi képviselő úr ezért Öné a szó képviselő úr. 
 
Dr. Károlyi Attila:  Csaba azt kérdezném Te alapítványod volt ez a FLOREAT? 
 
Dr. Fodor Csaba: Nem. Az önkormányzaté. 
 
Dr. Károlyi Attila: Tudom, de nem ennek vagy az elnöke? 
 
Dr. Fodor Csaba: Nem.  
 
Marton István: Nem ezt a Ferencék csinálják.  
 
Dr. Károlyi Attila: Ja, hogy ez a vívással ….. 
 
Cseresnyés Péter: Nem, nem. 
 
Marton István: 1991-1992 környékén indult. Egy darabig jól is működött. 
 
Cseresnyés Péter: További kérdést, további hozzászólást nem látok. A vitát lezárom. Aki igennel 
szavaz a határozati javaslatra az, kérem, tegye föl a kezét. Egyhangúnak látom, de fölteszem a 
kérdést. Ellene? Tartózkodott? Nem látok ilyet. Tehát egyhangú.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

169/2014.(VIII.06.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint társalapító egyetért azzal, 
hogy a FLOREAT Kanizsa Alapítvány megszüntetésre kerüljön. 
Felkéri a polgármestert, hogy a FLOREAT Kanizsa Alapítvány 
megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja és kérelmezze a 
Zalaegerszegi Törvényszéknél az alapítvány megszűnésének megállapítását. 

 
Határidő:  2014. augusztus 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Strobl Krisztina szervezési csoportvezető) 

 
 
Cseresnyés Péter: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját.  
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.10 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter s.k. Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester  jegyző 
  helyett 
   
 
 
  Dr. Termecz Marianna s.k. 
  aljegyző  


