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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, jegyzőasszonyt, valamint a Tóth Edina Kitti
dudari polgármester asszonyt és Szafner József jegyző urat is. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert
a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. A kiküldött napirendet
javasolnám módosítani, 5. napirendi pontként javasolnám felvenni a közmeghallgatás időpontjának
meghatározását, 6. napirendnek a játszótéri pályázat kiegészítését, a zárt ülés 8. napirendjének pedig a La
Magifi Kft. kérelmét. Kinek van még más javaslata?
Varga József Endre képviselő: Javasolnám napirendnek felvenni az iskola működésével kapcsolatos döntést.
Albert Mihály polgármester: A javasolt napirendekkel kiegészítve akkor kérem, hogy szavazzunk az alábbi
napirendi javaslatról.
Napirendi javaslat:
1.) Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
2.) Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás megvitatása
Előadó: Albert Mihály polgármester
3.) A társulási feladatellátásba való részvétel megvitatása
Előadó: Albert Mihály polgármester
4.) Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés
Előadó: Albert Mihály polgármester
5.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Albert Mihály polgármester
6.) Játszótéri pályázat kiegészítése
Előadó: Albert Mihály polgármester
7. Az iskola működésével kapcsolatos döntés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
8.) La Magifi Kft kérelme
Előadó: Albert Mihály polgármester
9.) Szociális ügyek
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző helyettes

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
NAPIRENDI PONTOK

TÁRGYALÁSA

1.) Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A polgármesteri beszámoló tárgyalása előtt a dudari polgármester asszony és
jegyző úr szeretne beszélni, egyeztetni velünk a közös hivatal létrehozásának lehetőségeiről. Most pedig átadom
a szót nekik.
Tóth Edina Kitti polgármester: Üdvözlöm én is jelenlévőket. Mint ismeretes 2013. január 1-től maximum 60
napon belül közös hivatalt kell létrehozni a 2012. december 31-én megszűnő körjegyzőségek helyett.
Elképzeléseink szerint két erős körjegyzőség, 5 község azaz Csetény, Szápár,. Dudar, Nagyesztergár,
Bakonynána létrehozhatna egy közös hivatalt. Tudomásom szerint Csetényben a jegyző nyugdíjas. A nyugdíjas
foglalkoztatása 2013. január 1-től várhatóan kötelező érvénnyel közszolgálati dolgozók esetében megszűnik.
Vannak és lesznek kötelező feladataink, amely társulásban és finanszírozási szempontból is hatékonyabb
lehetne. Külön csoportokat hoznánk létre, pl. gazdasági csoport, adó csoport stb, de ezeket a fő csoportokat
dudari székhellyel szeretnénk működtetni! Minden tagtelepülésen a település nagyság függvényében lenne
állandó ügyfélszolgálat, illetve ügyintézés, tehát az ügyfelek számára ez nem lenne kedvezőtlen. Vezető
beosztású dolgozó csak a jegyző és az aljegyző. Sajnos még nem tudjuk azt, hogy a közös hivatal milyen
pénzügyi keretből működtethető, sok kötelezettség miatt lehet, hogy többször is át kell dolgozni és újra kell
tervezni az elképzeléseket. Ezt a közös hivatalt még az idei évben létrehoznánk, amely a működtetését
megkezdését 2013. január 1-i hatállyal terveznénk, de ha bármi gond lenne is a 2013. első negyedévében lévő 60
napos türelmi időben fel tudnánk zárkózni. Minden feladatnál úgy jó a megvalósítás, ha jól elő van készítve. A
megállapodásnak sok része van, szervezet létszáma, feladatellátás stb.
Varga József Endre képviselő: Melyik öt településről van szó?
Tóth Edina Kitt polgármester: Már elmondtam, de megismétlem, Csetény, Szápár,. Dudar, Nagyesztergár,
Bakonynána települések.
Albert Mihály polgármester: Mi az elképzeléseteket a 6 csetényi dolgozó elhelyezésére, foglalkoztatására
vonatkozóan helyileg?
Tóth Edina Kitti polgármester: Csetényben 3 fő maradna, 3 főt meg Dudaron foglalkoztatnánk. A pénzügyi
csoport és adóügy elképzelésünk szerint Dudaron lenne.
Kovács Lajos alpolgármester: Pozitív döntés esetén a közös hivatalra vonatkozó megállapodás tervezetet
mikor kapnánk meg? Ebből eredően milyen határidővel kell végleges döntést hoznunk?
Tóth Edina Kitti polgármester: A végleges döntést 2012. november közepéig várjuk, de mivel még ez évben meg
kívánjuk alakítani a közös hivatalt, így rövid időn belül sor kellene, hogy kerüljön a végleges megállapodás
tervezet kidolgozására.
Somogyi Barnabásné képviselő: Képviselőként felkereshetnélek-e személyesen is, hogy bővebben tájékozódjam?
Tóth Edina Kitti polgármester: Természetesen igen.
Albert Mihály polgármester: Úgy látom, hogy a polgármester asszony befejezte mondanivalóját, ezért
megadom a szót Szafner József jegyző úrnak is.
Szafner József jegyző: Köszönöm a szót! A közös hivatal egy egységes hivatal lenne, a gazdasági és igazgatási
feladatok egységes eljárási elvek alapján történnének, minden diszkrimináció nélkül pontosan ledokumentálva,
hogy kivel szemben mi az elvárás, illetve mi a munkaköri feladata és azt milyen módon és időbeosztásban kell
ellátnia.. Egy nagyobb hivatalban egyszerűbb lenne helyettesítés gondja és az összeférhetetlenségek is jobban
kizárhatóak lennének. Ehhez megfelelő létszámot kell biztosítani. A kiadmányozási jog az a jegyzőé, illetve az
aljegyzőé lenne. Kivételes esetekben az ügyintéző is lehet kiadmányozó, pl. anyakönyvvezető. Minden apró

részletkérdést a közös megállapodásban kellene lerögzíteni és abból lehetne részletesebben lebontani az
egyénekre jutó feladatokat és kötelezettségeket.
Albert Mihály polgármester: Úgy látom a dudariak nem kívánnak több hozzászólást tenni és megköszönöm
nekik jelenlétüket és majd az álláspontunkról szóban és írásban is értesítést kapnak, mert nekünk még meg kell
ismerni a szápári testület szándékát is a tárgykörrel kapcsolatban. A dudari kollégáknak jó utat kívánok. Most
pedig kezdjük a napirendi pontjaink tárgyalását.
Albert Mihály polgármester: A polgármesteri beszámolót írásban megkaptátok, amelyben még nem szerepel a
Bakonykarszt vagyonfelosztással kapcsolatos tájékoztatója, mivel ez már az írásos anyag kiküldését követően
történt, de nagyon komoly dologról van szó, amit most pár mondatban ismertetnék. 1996-ban az önkormányzatok
így Csetény is „beállt” és részvényese lett a jelenlegi formájában már jogutódlással átalakult Bakonykarszt
Zrt-nek és az alakuláskor beapportáltuk az ivóvíz kutat és annak belterületi szállító vezetékeit, valamint a
működtetéshez szükséges kiegészítő berendezéseket is. Most 2012-ben a kormány úgy döntött új jogszabály
megalkotásával, hogy gazdasági társaságok nem lehetnek az ivóvíz vagyon részek tulajdonosai, csak
üzemeltetőként vehetnek részt. Ezért még az idei év december 31-ig vissza kell juttatniuk a beapportált vagyont
az alapító önkormányzatok, illetve esetenként az állam részére. Ez a döntése a kormánynak vélhetően abból a
motivációból eredt, hogy ne kerüljön a vízközmű vagyon külföldi kézbe, illetve ki tudja vetni a jelentős bevételi
forrást jelentő közmű adót. A Bakonykarszt értekezleten szóban tájékoztattak bennünket arról, hogy hogyan
tervezik az ismételt vagyonfelosztást és a vagyonrészek visszaadását az önkormányzatoknak. Az itt hallottak
alapján én rögtön jelzést tettem, hogy Csetény és Szápár vizműtársulás nem valószínű, hogy egyetért és el tudja
fogadni a tervezett egyetértési megállapodást, mivel pl. Tés nem volt alapító a csetényi vízrendszer kiépítésében,
viszont az ott elhangzottak alapján ugyanúgy részesedne a K 3-as kút és gerincrendszerből is. Ezt mi nem tartjuk
igazságosnak. Továbbá a Cs 81-es kút és annak gerincvezetékének egy része is Csetény közigazgatási területén
van kiépítve (függetlenül, hogy ebben anyagiakat közvetlenül nem invesztáltunk, de viszont jelenleg is
kapcsolódó rendszerként a két kút, illetve a tároló medencék is össze vannak kötve a rendszerben, ami a
környező települések és a saját vízellátási biztonságunkat is szolgálhatná szükség esetén. Viszont ebből nem
kívánnak részünkre tulajdonrészt adni, amely ez esetben a beleszólásunkat és a biztonságunkat is korlátozná. Ez
ügyben további egyeztetések szükségesek, de még a bírósági jogvita sem zárható ki. Jelenleg komolyabb
információkat adni nem tudok!
Kovács Lajos alpolgármester: A kastélynak az ablakainál be tudnak menni.
Albert Mihály polgármester: Egyszerűen benyomják az OSB lapokat, tavaly is a bejáraton mentek be, tehát az
ment be akinek volt kulcsa, loptak el fát is.
Bognár János képviselő: Történt-e feljelentés az ügyben?
Albert Mihály polgármester: Igen, de ismeretlen tettes ellen megszüntetik a nyomozást. Ha nincs több kérdés,
hozzászólás akkor kérem fogadjátok el a polgármesteri jelentést.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri beszámolót.
2.) Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás megvitatása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: 2012. október 31-ig megállapodást kell kötni a járási hivatal létrehozásával
kapcsolatban. Ezt a megállapodás tervezetet megkaptátok. Ezzel kapcsolatban két határozatot kell hozni, kérem,
hogy ezeket fogadjátok el, mert végül is ügysegédi feladatok ellátására adunk át egy helyiséget mást jelenleg
nem kell átadni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

72/2012. (X.25.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a járási
hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás tervezetet megismerve azt

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőn belüli
aláírására.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2012. november 1.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

73//2012. (X.25.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a járási
hivatalok kialakítását követően a járási hivatal ügysegédje részére a
beazonosított Csetény Község Önkormányzat tulajdonát képező, Csetény, Rákóczi
u. 30. sz. alatti önkormányzati hivatal épületében 1 db 12 m2-es irodahelyiséget
és a közvetlenül hozzá tartozó infrastruktúrát biztosítja.
Utasítja a polgármestert a fentiekre vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
3.) A társulási feladatellátásba való részvétel megvitatása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A kistérségi társulás 2012. december 31-vel megszűnik. Igaz, hogy 2013. június
30-ig működhetne, de az oktatási társulás úgyis megszűnik és ezért a szociális és gyermekvédelmi feladatokat a
szociális szolgáltató központ venné át jogutódlással az orvosi ügyelettel együtt. Arról kellene határozatot
hoznunk, hogy 2013. január 1. után milyen feladatokban kívánunk részt venni, illetve az eddig ellátott feladatok
közül miben nem kívánunk részt venni. Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

74/2012. (X.25.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013.
január 1-től továbbra is társulási forma keretei között kívánja megoldani a házi
segítségnyújtás, a gyermekjóléti szolgálat, a központi orvosi ügyelet és a
támogató szolgálati feladatokat. A családsegítés feladatokat 2013. január 1.-től
előreláthatólag nem kívánjuk igénybe venni, de lehetséges, hogy a védőnői
feladatellátásban szeretnénk együttműködni 2013. január 1-ét követően, de
mindez az érvényben lévő, az ide vonatkozó jogszabályok függvénye. Továbbá a
belső ellenőrzési feladatokban is szeretnénk együttműködni.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2012. október 31.
4.) Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az idősek napját hagyományainkhoz híven meg kellene rendezni. Legalkalmasabb
időpont november 25-én lehetne, november 4-e túl közel van már, november 11-én a vállalkozónak van
elfoglaltsága, 18-án pedig a kastély foglalt. Az is kérdés, hogy az időseket milyen értékű ajándékkal
ajándékozzuk meg. Tavaly 4.000 Ft/fő volt az ajándékutalvány értéke, én ezt most is jónak tartanám. Ne
emeljünk, mert nem tudjuk, hogy a következőkben mire lesz lehetőségünk.
Bognár János képviselő: Én 5.000 Ft-ot javaslok személyenként.
Bognár Barnabás képviselő: Véleményem szerint a 4.000 Ft/fő megfelelő összeg.
Albert Mihály polgármester: Akkor a két javaslatról határozathozatal nélkül szavazzunk. Először szavazzunk az
5.000 Ft-os utalványról.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül az alábbiak szerint döntött:
3 igen, 4 nem.
Albert Mihály polgármester: Szavazzunk a 4.000 Ft/fő összegről.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül az alábbiak szerint döntött:
4 igen, 3 nem.
Albert Mihály polgármester: A szavazások alapján a 2012. november 25-én megrendezésre kerülő idősek napi
rendezvényen a csetényi állandó lakosú, 65 év feletti állampolgárok 4.000 Ft/fő összegű ajándékutalványt
kapnak. Külön határozatot nem hozunk, mert a 4.000 Ft-os ajándékutalvány és a rendezvény költsége a 2012. évi
költségvetési rendeletünkben szerepel.
5.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Évente minimum egyszer közmeghallgatást kell tartani. A november végi időpont
azért nem felel meg a közmeghallgatásnak, mert akkor több napirendet kell tárgyalni. Véleményem szerint
december 15-én 17 órakor lenne a megfelelő időpont.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül a közmeghallgatás időpontjának elfogadta a 2012. december 15. 17 órai
időpontot.
6.) Játszótéri pályázat kiegészítése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A játszótér pályázathoz egy másik határozatra van szükség a Leader Közösség
előírásai szerint, mert amit augusztus 14-én meghoztunk az akkori előírásaiknak megfelelően még sem volt
egészen megfelelő, kisebb eltérések vannak az új követelményekben, amelyek azóta jelentek meg, ezért azt
javaslom, hogy 70/2012. (VIII.14.) KT határozatot vonjuk vissza és hozzunk a játszótéri pályázattal
kapcsolatban egy újabb határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

75/2012. (X.25.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
70/2012. (VIII.14.) KT határozatát - a közösségi általános települési
használatú játszótér építésére – visszavonja
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

76/2012. (X.25.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a 102/2012. (X.1.) VM
rendelet alapján közterületi játszótér kialakítására.
A pályázatot az EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet
minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A
falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások 4.
célterületének d) pontja alapján kültéri, közcélú feladatokat ellátó
játszótér kialakítására, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.
(XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően nyújtja be.
A fejlesztéssel érintett részterület Csetény Belterület 354. helyrajzi számon
az önkormányzat tulajdona.

A pályázat megnevezése: Közösségi általános települési
használatú játszótér építése a Kövesdi u. 38. - Kövesdi u. 40. sz.
előtti területen
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a fejlesztés megvalósulását, mert az új közösségi
játszótér megépítését fontosnak tartja a község jövője és az itt
élők élete szempontjából.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
7. Az iskola működésével kapcsolatos döntés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Véleményem szerint nem kell erről döntést hozni, csak akkor kellene, ha a
működtetést át szeretnénk vállalni, de bízom abban, hogy ezt senki nem kéri, mert ez nem ad több jogot a
beleszólásba, viszont több tízmilliót vesz ki költségként az önkormányzat kasszájából. Felolvasnám az erre
vonatkozó törvényi kitételt. „2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó
központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a) 3000 főt meg nem haladó
lakosságszámú település esetében a működtetést az államtól képes átvállalni.”
Bognár Barnabás képviselő: Nem javasolnám, hogy a működtetés átvállaljuk. Én voltam egy konferencián ahol
arról volt szó, hogy elsősorban azoknál az iskoláknál fognak beavatkozni ahol élet és balesetveszély áll fenn.
Állagmegóvásra nem fognak költeni.
Kovács Lajos alpolgármester: Változhatnak a feltételek és 2013. május 30-ig megváltoztathatjuk a döntésünket.
Albert Mihály polgármester: Ez már nem így áll fenn, mert legközelebb a 2014. évi választások után lehet ezt
megváltoztatni.
Varga József Endre képviselő: Csak azért kértem a napirendre való tűzést, hogy a képviselő-testület döntsön
arról, hogy az iskolának a működtetését átvállalja vagy nem, ne a polgármester döntsön erről.
Albert Mihály polgármester: Törvény szerint csak akkor kell határozatot hozni, ha át akarjuk vállalni a
működtetést.
Varga József Endre képviselő: A véleményem pedig az, hogy erről a testület hozzon egy döntést.
Albert Mihály polgármester: Jó, akkor hozzunk határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

77/2012. (X.25.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Vámbéry Ármin Általános Iskola működtetését 2013. január 1-től nem
vállalja a jogszabályi lehetőségek alapján.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Emlékeztetőül javaslom, hogy nem külön napirend keretében, de ismerjük meg a
testület szándékát a dudari közös hivatali társulással kapcsolatosan és amennyiben erre van pozitív szándék
akkor Szápárral közösen egyeztetést kell folytatnunk, illetve közös testületi döntést kell hoznunk. Ezért én most
határozathozatal és szavazás nélkül minden képviselő-társat megkérdezek, hogy támogatják-e az irányú további
tárgyalásokat Dudarral, mint gesztor jelölt településsel.
Úgy gondolom, hogy mindenkinek van elég információja, itt most vitát nem nyitunk csak igen, nemmel jelezzétek
név szerint a csatlakozási szándékot, amelyről a szápáriakat is tájékoztatjuk és az ő szándékukat követően az
eredményről tájékoztatjuk az érintett települést.

Albert Mihály
nem
Kovács Lajos
igen
Bognár Barnabás
nem
Bognár János
nem
Gavacs Zsolt
nem
Somogyi Barnabásné igen
Varga József Endre
nem
Albert Mihály polgármester: Úgy tűnik, hogy jelenleg a mi többségünk a társulási szándékban nem adott, ebből
eredően ha Szápár ellentétes szándékot nyilvánít az sem jelenet kötelezettséget. Mindenesetre felhívnám a
figyelmet, hogy a jövőben még lehet alapja és egyben társulási igény a mi részünkről is a közös hivatali
együttműködésnek, amit majd a későbbi jogszabályok és információk fognak közvetlenül vagy közvetetten
meghatározni. Tehát összegezve: nem mondhatjuk, hogy soha, csak azt nyugtázhatjuk, hogy jelenleg még nem. A
nyílt ülésen kinek van még kérdése, hozzászólása, bejelenteni valója.
Somogyi Barnabásné képviselő: A rendezési tervvel mi van? Voltatok-e a tervezőnél Bognár Barnabással?
Albert Mihály polgármester: Nem, mert kórházban volt a tervező.
Németh Vilmos intézményvezető: 2013-ban lesz Vámbéry Ármin halálának 100. évfordulója. Ezzel
kapcsolatban Vámbéry napokat szeretnénk szervezni. Az ezzel kapcsolatos tervezetet megkaptátok és a jövő évi
költségvetésben kb. 150.000 Ft-ot kérnénk az önkormányzattól.
Bognár Barnabás képviselő: Többen megszólítottak a búcsú helyszínével kapcsolatban.
Albert Mihály polgármester: A búcsú nem az önkormányzat rendezvénye. A körhintás saját maga kérte a
csorda úti helyszínt, az egyéb árusok pedig nem is kértek tőlünk engedélyt, ők maguk mentek oda, rátelepedve a
járdára, illetve a közútra. Emiatt jött ki a rendőrség, mert nem voltak hajlandók az útról elpakolni és ezen okból
kellett a balesetveszély elhárítása miatt intézkedést kezdeményeznem.
Kovács Lajos alpolgármester: A nyár elején megállapodtunk abban, hogy amennyiben nem lesz pályázat az
interaktív táblát az iskola részére megvesszük.
Albert Mihály polgármester: A mai napon akciósan 379.000 Ft + Áfa/szett értékben megrendeltem a SMART
típusú interaktív táblát, melyhez tartozik egy projektor, projektor tartó konzol és operációs rendszer, sőt még
ajándék kiegészítő eszközöket is kaptunk és nem közel 800.000 Ft-ba került a beszerzés, mint ami az előző
ajánlatok legjobbika volt. A nyíl ülésen kinek van még kérdése, ha nincs akkor a nyílt ülést 20 ó 10 perckor
bezárom.
k.m.f.
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