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Gáspár József képviselő 
Miklai Zsuzsanna 
Tóth Gábor képviselő          (5 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Bodnár Attila jegyző 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző
                        Part Andrásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú
képviselő-testületből  5 fő jelen van,  az ülés határozatképes.  Elmondja,  hogy a meghívóban két
napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e módosító indítvány. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2022. (II.22.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  február  22-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  …/2022.  (II...)
rendelete a lakóingatlanépítés helyi támogatásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2.  Ábrahámhegy Község Önkormányzata tulajdonában álló területbérletekről II.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  …/2022.  (II….)
rendelete a lakóingatlanépítés helyi támogatásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület 2022. február 15-én tartott soros
ülésén javaslatot  tett  a  vonatkozó rendelet  módosítására.  A rendelet  felülvizsgálata  megtörtént,
javasoljuk új rendelet megalkotását a régi rendelet hatályon kívül helyezésével.

Vella  Ferenc Zsolt polgármester  elmondja,  hogy 1994-ben építkezett,  akkor  120  eFt  összegű
önkormányzati támogatásban részesült, ebből 100 eFt vissza nem térítendő és 20 eFt 5 év alatt
kamatmentesen visszafizetendő volt. Azóta a forint vásárlóértéke sokat romlott, az építőanyagok
ára elrugaszkodott. Most az önkormányzat 500 eFt támogatást tud biztosítani, 250 eFt vissza nem
térítendő és 250 eFt kamatmentes kölcsön formájában. Az elmúlt években egy-egy igénylő volt, a
támogatást megkapták. Tudomása szerint egy kérelem vár jelenleg beadásra. Kérdezi, hogy kérdés,
hozzászólás van-e.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a rendeletbe a lakóingatlan fogalmát vettük be, ezáltal a
törvény pontosan körül határolja, hogy a település mire ad támogatást. 

Vella  Ferenc Zsolt polgármester  kérdezi,  hogy tetőtér  beépítésre  is  igénybe  vehetik-e  a  fiatal
házasok. Azok a hosszú évek óta itt lakók, akik szeretnék felújítani a házukat, kikerültek a körből. 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen.

Kovács József alpolgármester elmondja, hogy megfogalmazódott benne az a kérdés, hogy az 500
eFt-os  összeg  a  mai  világban mennyire  helytálló.  Ez valószínűleg  nagyon régen meghatározott
összeg, kérdezi, hogy maradjon-e. Tisztában van azzal, hogy a költségvetés nem túl rózsás. Kérdezi,
hogy milyen életkorig adhatják be a támogatási kérelmet a fiatal házasok és élettársi kapcsolatban
élők. A kormányzati támogatásoknál is meg van határozva az életkor.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy jelen esetben nincs meghatározva, de beírható. Minden
kérelem elbírálása  egyedileg  történik,  nem kellene  behatárolni,  a  képviselők  jobban  ismerik  az
igénylőket. 
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Kovács József alpolgármester elmondja, hogy a visszafizetés egy év türelmi idő után kezdődik, 10
év futamidővel, havi 2 eFt összegben. Nem tartja indokoltnak az összegszerűséghez képest a 10
évet, ezért lecsökkentené 5 évre. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy egy hete szavazott egy kérelemről a testület, úgy
gondolja,  hogy  etikailag  nem  lenne  szerencsés  megváltoztatni.  A  gondolattal  egyetért,  az  év
folyamán javasolja a módosítást előkészíteni az összeg növelésére a jövő évtől kezdődően. Az 5
évvel  is  egyetért.  Ha  a  kérelmezőnek  lehetősége  van  rá,  többet  is  befizethet,  akár  egyszerre
visszafizetheti a kölcsönt. Ezt a lehetőséget meg kell hagyni. Javasolja, hogy most maradjon így.

Kovács József alpolgármester elmondja, hogy egy rendezett költségvetés lehetővé teszi az emelést,
egyfajta lépcsőzetesség betartásával.

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  az  előterjesztésben  szereplő  rendelettervezetet  teszi  fel
szavazásra azzal, hogy a most elhangzott javaslatokat a jövőre vonatkozóan figyelembe kell venni.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete 
a lakóingatlanépítés helyi támogatásáról

  2. Napirendi pont
  Ábrahámhegy Község Önkormányzata tulajdonában álló területbérletekről II.

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Elmondja, hogy a 2011. évi pályázati kiírásokat és szerződéseket
megkereste. Akkor a testület egy pontrendszert alkalmazott, mely segítette a döntést. Az elbírálás
szempontjai között szerepelt a bérleti díj megajánlott mértéke, a pályázó állandó lakóhelye legalább
2 éve Ábrahámhegyen van, gazdálkodó szervezet esetében telehelye és székhelye szintén 2 éve,
megfelelő szakmai végzettség, üzletvezetői gyakorlat, NAV igazolás és részéről a folytonosság volt.
Hibás volt, hogy az akkori bérlőkkel jobban tartotta a kapcsolatot, ezt utólag átértékeli. De ettől
függetlenül előtérbe helyezné lehetőség szerint azt, hogy az itt élő emberek tudjanak pályázni, nem
utolsó sorban azok, akik eddig is üzemeltették a bérleményeket. A pontozási rendszer mindenre, a
büfékre  is  vonatkozott.  Akkor  együtt  lett  kiadva  a  minigolfpálya,  a  vizibicikli  kölcsönző  és  a
strandcikkes, illetve a büfék. Most az előterjesztés szerinti két kiírásról kell dönteni.

Miklai Zsuzsanna képviselő javasolja, hogy ugyanez a pontrendszer legyen azzal, hogy a pálya
felújítandó.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy van még néhány szerződés, amit felül kellene
vizsgálni, a MATÁV, a DIGI és a Vodafon szerződéseit mindenképpen. Megegyezés történt arról,
hogy a büfésekkel emelt díjon, két évre lesz megkötve a szerződés. Megjegyzi, hogy a strandcikkes
a nettó árbevételét tekintve nem hasonlítható össze a büfét üzemeltetőkkel. 
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Kovács József alpolgármester javasol egy minimum bérleti díjat meghatározni minden esetben.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy 2018-2021. között 200 eFt/év volt a bérleti díj,
infláció követő módon. A vizibicikli esetében 400 eFt/év volt. 

Gáspár  József képviselő  a  2021.  év végi  alapdíjjal,  infláció  követő módon javasolja  az  induló
bérleti díjat megállapítani. 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy 20 napra ki kell függeszteni, a beadási határidőt március
16-17-re javasolja, majd ezt követően rendkívüli ülés keretében történik a döntés. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja megvizsgálni a Szőke Diána kozmetikus és Vassné Szili
Andrea körmös szerződését is, mely 23 eFt + rezsi és 15 eFt + rezsi bérleti díjjal lett elfogadva.
Vannak almérők, tudják mérni a gáz és villanyfogyasztást.  A lakásbérlet esetében visszamenőleg
január 1-től 10 eFt-os emelést javasol.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az irányvonalat meg lehet határozni, az emelésre akkor
lesz majd lehetőség, ha vége a veszélyhelyzetnek. Illetve akkor lehetne emelni, ha lejár a szerződés,
és az új megkötésére emelt áron kerül sor. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a jelen szabályozás szerint június 30-ig nem lehet
emelni.

Kovács  József alpolgármester  szeretné  tisztázni  azt  a  helyzetet,  hogy  a  minigolfpálya  mellett
működik mozgó büfé jelleggel egy kürtöskalácsos is. Kérdezi, hogy ez jogilag hogyan rendezhető.
Nyilván van egy rezsije, ami a strandról van biztosítva. 

Gáspár  József képviselő  elmondja,  hogy  a  szerződésbe  rögzíteni  kell,  hogy  folytathat-e  más
tevékenységet.  Ha  igen,  azzal  hogyan  számol  el.  Legalizálni  kell  a  helyzetet.  Amikor  az
önkormányzat a büfésekkel megállapodott, vállalta, hogy a vasút alatti önkormányzati területen az
ő profiljukban másnak nem ad engedélyt. Márpedig a kürtöskalács ütközik a büfék tevékenységével.

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  ez  a  vállalás  az  utolsó  szerződésben  nem
szerepel.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem függ össze, a jelenlegi szerződésbe nem tehető ilyen
tiltás. 

Kovács József alpolgármester elmondja, hogy annak idején minden büfést megkérdeztek, hogy
sérti-e az érdekeit a kürtöskalács értékesítése. Szóban nyilatkoztak, hogy nem. De nyilván jelentős
árbevétel keletkezik a vállalkozónak abból, hogy nemcsak minigolfpályát üzemeltet, hanem mozgó
büfés árusítást is végez.

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy ezért + bérleti díjat ajánljon meg a pályázó. 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírást általánosságban kell megtenni. Lehet,
hogy aki megnyeri a pályázatot, nem akar mozgóárusítást.

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  javasolja,  hogy  amennyiben  a  pályázó  bármilyen  plusz
tevékenységet  szeretne,  azért  +  bérleti  díjat  ajánljon  meg,  illetve  fontos,  hogy  a  strandon
bérleménnyel rendelkezőknek az üzletkörét ne sértse.
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Kovács József alpolgármester javasolja a pályázatot a minigolfpálya üzemeltetésére kiírni.  Ha a
nyertes más tevékenységet is szeretne folytatni, adja be a kérelmét a testület felé.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ezt így, külön lehet kezelni. A szerződésben az szerepel,
hogy  minigolfpálya  üzemeltetés  céljából  veszi  igénybe.  Ha  később  jelzi  a  bérlő,  hogy  más
tevékenységet is szeretne folytatni, az bérleti szerződés módosítással kezelhető.

Vella Ferenc Zsolt polgármester megjegyzi, hogy a büfék tevékenységi körét nem határozták meg.

Dr.  Bodnár  Attila jegyző  elmondja,  hogy  a  vendéglátóipari  tevékenység  lefedi  az  egészet.  A
működési engedélyben látni fogjuk, hogy mit szeretnének. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  a  jelenlegi  bérlők  nem  kevés  összeget
invesztáltak be. A büfések között vannak, akik nem elhivatottak, ez a strandra sem vet jó fényt. Ha
valaki  vendéglétó  egységet  akar  üzemeltetni,  akkor  annak  megfelelően  készüljön  fel.
Ábrahámhegynek a strand a központja, ezért fontos, hogy a büfék tovább tartsanak nyitva, mint a
strandi pénztár.

Kovács József alpolgármester elmondja, hogy az a baj, hogy annak idején, amikor aktuálissá vált,
nem  tárgyalt  a  testület  az  ügyről.  szerinte  ez  így  nincs  rendjén  és  sokak  szerint  sem.  Ezért
fontosnak tartja most az egyeztetést, mert a következő 10 éve tiszta viszonyokat kell teremteni. 

Gáspár  József képviselő  elmondja,  hogy  már  a  kiírásba  bele  kellene  tenni,  hogy  ha  más
tevékenységet  akar  folytatni,  akkor  a  bérleti  szerződés  újratárgyalása  után  az  önkormányzat
engedélyével teheti csak meg.

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  javasolja,  hogy  a  pályázati  kiírásban  a  bérleti  díj  a  mostani
árszinten  kezdődjön,  a  licitlépcső  20 eFt  legyen.  Pontosan idézi  a  2011.  évi  kiírásban szereplő
pontozási szempontokat, melyek közül az utolsó kettőt javasolja kivenni. Így a maximális pontszám
80 pont lehet. 

Miklai  Zsuzsanna képviselő  elmondja,  hogy az áram almérővel  kapcsolatosan  megoldást  kell
találni, a jelen helyzetet sokan nehezményezik. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy eddig mobil almérő volt, most olyat teszünk fel,
ami látszik. Ezzel nincs probléma.

Kovács József alpolgármester elmondja, hogy az eredeti pályázati kiírás szerint a bérleti díjat a
tárgyi  év  vonatkozásában  szerződéskötéskor  egyösszegben  kell  megfizetni.  Ezzel  nem  tud
azonosulni.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester megjegyzi, hogy eddig július 15. és augusztus 15. volt a fizetési
határidő. 

Kovács József alpolgármester javasolja, hogy ezután is így legyen, a vizibicikli kölcsönző esetében
is. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.
Mindkét  bérlemény  vonatkozásában  szavazásra  teszi  fel  az  előterjesztés  szerinti  határozati
javaslatot, az itt elhangzott módosításokkal. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2022. (II.22.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata tulajdonában álló területbérletekről II. – Minigolf
pálya

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
I. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  1/1  kizárólagos  tulajdonában  álló  Ábrahámhegy

1036/1 helyrajzi számú kivett közpark területén található ingatlan 816 m2 terület nagyságú
ingatlanrészének minigolfpálya működtetése/üzemeltetése céljára pályázati felhívás kiírását
rendeli el az alábbiak szerint:

1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota: 
a) Ábrahámhegy Község Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Ábrahámhegy

1036/1 helyrajzi  számú 2074 m2 terület  nagyságú kivett  közpark területén található
ingatlanrész 

b) területe: 816 m2
c) megnevezése: ún. „Minigolf pálya”
d) műszaki állapota: használatra alkalmas
e) vagyon jellege: bérlemény

2. a hasznosítás módja: bérbeadás
3. a pályázati feltételek meghatározása: 

a) Pályázat beérkezésének ideje, módja:  2022. március 16-án 16.00 óra, kizárólag postai
úton  zárt  borítékban  vagy  személyesen  (a  borítékra  rá  kell  írni  „Pályázat
Ábrahámhegy, Minigolf pálya hasznosítása”)

b) Pályázat bontásának helye, ideje: 2022. március 17-én 12.00 óra Ábrahámhegy Község
Önkormányzata épülete (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.).

c) Bérleti díj: 230.805,- Ft/év + rezsiköltség 
d) Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000 ,- Ft.
e) Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a

pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.
f) Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
g) A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően a 10. év végéig

(határozott időtartam)
h) Pályázatot nyújthat  be természetes személy és  az Nvtv.  3.  § (1)  bekezdés 1.  pontja

szerinti átlátható szervezet. 
i) Pályázó  külön  nyilatkozatában  vállalja  –  szerződéses  keretek  közé  foglalásával

egyidejűleg  –  hogy  az  ingatlanon  Minigolf  pályát  üzemeltet.  Pályázó  ettől  eltérő
funkciókra nem pályázhat. 

j) Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet. 
k) Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a tárgyi évre vonatkozóan

a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.
l) Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési

szerveivel,  gazdasági  társaságaival  perben nem állt  illetve  nem áll,  keresetlevelet  sem
nyújtott be velük szemben.

m) Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve
arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

I. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  pályázati  kiírás  közzétételére  és  egyben
felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

Határidő: pályázat kiírására azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2022.(II.22.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata tulajdonában álló területbérletekről II. –
Vízisportszer-kölcsönző

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  1/1 kizárólagos  tulajdonában  álló  Ábrahámhegy

1040 helyrajzi számú 1.1610 m2 terület nagyságú kivett strandfürdő, üzletek 2 db öltöző és
szociális  blokk  területén  található  ingatlan  30  m2  terület  nagyságú  ingatlanrészének
vízisportszer-kölcsönző  (vízibicikli)  működtetése/üzemeltetése  céljára  pályázati  felhívás
kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota: 
a) Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  1/1  kizárólagos  tulajdonában  álló

Ábrahámhegy 1040 helyrajzi  számú 1.1610 m2 terület  nagyságú kivett  strandfürdő,
üzletek 2 db öltöző és szociális  blokk  területén található ingatlanból  30 m2 terület
nagyságú ingatlanrész 

b) területe: 30 m2
c) megnevezése: 30 m2 terület vízisportszer-kölcsönző (vízibicikli) 
d) műszaki állapota: használatra alkalmas
e) vagyon jellege: bérlemény

4. a hasznosítás módja: bérbeadás
5. a pályázati feltételek meghatározása: 

3. Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2022. március 16-án 16.00 óra, kizárólag postai úton
zárt  borítékban  vagy  személyesen  (a  borítékra  rá  kell  írni  „Pályázat  Ábrahámhegy
strandon vízisportszer-kölcsönző hasznosítása”.

4. Pályázat bontásának helye,  ideje:  2022.  március 17-én 12.00 óra  Ábrahámhegy Község
Önkormányzata épülete (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.).

5. Bérleti díj: 461.610,- Ft/év + rezsiköltség 
6. Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft.
7. Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a

pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.
8. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
9. A bérleti jogviszony időtartama:  a birtokbavétel napjától kezdődően a 10. év végéig

(határozott időtartam)
10. Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti

átlátható szervezet. 
11. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg –

hogy  az  ingatlanon  Minigolf  pályát  üzemeltet.  Pályázó  ettől  eltérő  funkciókra  nem
pályázhat. 

12. Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet. 
13. Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a tárgyi évre vonatkozóan a

bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.
14. Kizárólag  az nyújthat  be  pályázatot,  aki  az  önkormányzattal,  illetve  annak költségvetési

szerveivel,  gazdasági  társaságaival  perben  nem  állt  illetve  nem  áll,  keresetlevelet  sem
nyújtott be velük szemben.
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15. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról,
hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

II. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  pályázati  kiírás  közzétételére  és  egyben
felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

Határidő: pályázat kiírására azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester több hozzászólás nem lévén az ülést 10.25 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Bodnár Attila
jegyző


	k.m.f.

