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Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné alpolgármester
Süle István
Fusz Róbert 
Vadász Gábor 
képviselők

Távol van: -

Tanácskozási joggal jelen van: Novák Edit aljegyző
Érdeklődő:   -

Szalóky  Nándor  Polgármester:  Köszönti  a  képviselőket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 5fő jelen van. Az ülést megnyitja. 
Ismerteti  szóban  a  kiküldött  napirendi  pontokat.  Mivel  kiegészítés,  kérdés  nem  érkezett,
felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról.

Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

7/2014.( III.5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
március 5.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg:
1.) Firmiter Bt. szerződésének tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.)Nagyacsád Község Önkormányzat Közbeszerzési tervének 
elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

4.) Ajánlattételi felhívás elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



5.) Ajánlattételi dokumentáció elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

6.)Bíráló Bizottság Személyi Összetételének meghatározása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

7.) Felkérendő ajánlattevők meghatározása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

8.) Pápai Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójának 
elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor  polgármester

9.) Pápai Rendőrkapitányság üzemanyag támogatási kérelme
Előadó: Szalóky Nándor

10.) Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

11.) Konszolidációval nem érintett települések támogatása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

12.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor

Napirendek tárgyalása:

1.) Firmiter Bt. szerződésének tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Firmiter Bt. megkereste az önkormányzatot 
ajánlatával, a nyertes falubusz közbeszerzési eljárásának lebonyolításával. 45 e Ft+ áfa 
összegért vállalják a lebonyolítást. Javasolja a szerződés elfogadását.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

8/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy szerződést köt a
Firmiter Bt.-vel az „ Új gépjármű, mikrobusz beszerzése" tárgyú árubeszerzésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. 122/A. § szerint, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal



2.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Firmiter Bt. elkészítette az önkormányzat új 
közbeszerzési szabályzatát. A Bt. felülvizsgálta a régi szabályzatot, ami szerinte túl szigorú, és
javasolja az általa készített szabályzat elfogadását.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

9/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat „új” általános 
közbeszerzési szabályzatát az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja. Egyidejűleg
a 5/2014. (II. 4.) számú határozattal elfogadott szabályzat hatályon kívül helyezése mellett.  
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő:azonnal

 3.)Nagyacsád Község Önkormányzat Közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy szükséges az önkormányzatnak közbeszerzési 
tervet készítenie, a gépjármű beszerzés miatt. A tervet mindenki áttanulmányozhatta. A 
gépjármű beszerzés 10 M Ft+ áfa összegbe kerül.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

10/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  az 
önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

4.) Ajánlattételi felhívás elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy  elkészült az  AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. § 
szerinti közbeszerzési eljáráshoz „Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyában. A 
közbeszerzési eljárás fajtája hirdetmény közzététele nélküli eljárás. Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. 
§ (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben, hirdetmény közzététele nélküli eljárást indít, 



tekintettel arra, hogy az árubeszerzés esetében a beszerzés becsült értéke nem éri el a 25millió
forintot. Ajánlatkérő térítésmentesen ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevők 
rendelkezésére az ajánlattétel elősegítése érdekében, mely az ajánlattételi felhívással 
egyidőben közvetlenül e-mailen megküldésre kerül. A dokumentáció másra át nem ruházható. 
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A közbeszerzés tárgya új 
mikrobusz beszerzése a ajánlattételi felhívás szerint.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

11/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagyacsád 
Község Önkormányzat ajánlattételi felhívását a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz „Új 
gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyában az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

5.) Ajánlattételi dokumentáció elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy elkészült az új gépjármű, mikrobusz 
beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás dokumentációja. Az mindenki 
átolvashatta, áttanulmányozhatta.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

12/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagyacsád 
Község Önkormányzat által  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.) Harmadik rész, 122/A. § szerint új gépjármű, mikrobusz beszerzése tárgyában indított 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

6.)Bíráló Bizottság Személyi Összetételének meghatározása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a szükség van a Bíráló Bizottság személyi 
összetételének meghatározására az új gépjármű, mikrobusz beszerzése tárgyában indított 
közbeszerzési eljárás lebonyolításához. Javasolja, hogy a Bíráló Bizottság elnöke Novák Edit 
aljegyző legyen, tagjai pedig Harsányiné dr. Tóth Beáta és Harsányi István legyen.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

13/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. § 
szerint, az új gépjármű, mikrobusz beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a 
Bíráló Bizottság tagjait az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős:aljegyző
Határidő:azonnal

7.) Felkérendő ajánlattevők meghatározása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy szükséges meghatározni a felkérendő 
ajánlattevőket is. Az ajánlattevői adatlap tervezetet mindenki megkapta. Három gazdasági 
szereplő szerepel rajta, a Vörös Szerviz Kft., a Ring - Autó Kft., valamint a Porsche Inter Auto
Hungaria Kft. Porsche Győr telephely. 

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

14/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. § 
szerinti közbeszerzési eljáráshoz „Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyában indított 
eljárás ajánlattételi felhívását az alábbi vállalkozások részére küldi meg: 

1.) Vörös Szerviz Kft, 9700 Szombathely, Pálya u. 3
2.) Ring - Autó Kft., 8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18.
3.) Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely, 9024 Győr, Pápai út 

hrsz.:2854/a.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal



8.) Pápai Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor  polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a beszámolót mindenki megkapta. Felolvassa a 
bűncselekmények számát tartalmazó táblázatot. Elmondja, hogy három lopás és egy rongálás 
volt a 2013. évben. 

Fusz Róbert képviselő elmondja, hogy ez nem számottevő.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápai 
Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

9.) Pápai Rendőrkapitányság üzemanyag támogatási kérelme
Előadó: Szalóky Nándor

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy üzemanyag támogatási kérelemmel fordult a 
rendőrkapitányság az önkormányzathoz. Összeg megjelölés nem volt a kérelemben, mivel 
tudják, hogy az önkormányzatok is gondokkal küzdenek.

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy mindenképpen adni kellene támogatást.

Süle István képviselő is elmondja, hogy szerinte is adni kellene.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az előző évben 60 e Ft-ot kaptak. Az idei évre 
20 e Ft-ot javasol.

Fusz Róbert képviselő elmondja, hogy többet kellene adni.

Vadász Gábor képviselő elmondja, hogy ő is többet javasol.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az előző évi összeget soknak tartja, 50 e Ft-ot 
javasol. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

16/2014. (III. 5.) önkormányzati határozat



Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápai 
Rendőrkapitányság részére 2014. évben 50.000.-Ft üzemanyag támogatást nyújt.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10.) Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a választási eljárásról szóló törvény értelmében 
2014. március 17.-ig fel kell állítani a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottságot. A bizottsági 
tagságra a jelöltek a következő személyek: Schvetz Sándor József Széchenyi u. 22., Sándor 
Gyuláné Petőfi u. 25., Nagy János Deák u. 21., póttagságra: Asbóth Petra Kossuth u. 21., Árva 
Gáborné Ifjúság u. 1. szám alatti lakosok.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.

Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

17./2014.(III.5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemzetiségi
Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá:
Schvetz Sándor József, Nagyacsád Széchenyi u. 22.
Sándor Gyuláné, Nagyacsád Petőfi u. 25.
Nagy János, Nagyacsád Deák u. 21. szám alatti lakosokat,
póttagjává Asbóth Petra Kossuth u. 21.
Árva Gáborné Ifjúság u. 1. szám alatti lakosokat választja.
Felelős: aljegyző
Határidő: 2014. március 17.

11.) Konszolidációval nem érintett települések támogatása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor  polgármester  elmondja,  hogy 10/2014.(II.19.)  BM rendelet  rendelkezései
szerint  az  adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települési  önkormányzatok  fejlesztési
támogatást kapnak. Az 501-1000 fő lakosságszám közötti települések esetében ez 10 millió
forintot  jelent.   Elég  kötöttek  a  felhasználási  feltételek,  út,  járda  építésre,  felújításra,
vízelvezetési rendszer kiépítésére, rendezési terv készítésre, önkormányzati tulajdonú épület
felújítására, fejlesztésére lehet felhasználni.
Javaslom, hogy az óvodánál legyen fűtés korszerűsítés, álmennyezet szerelés, járda építés a
Deák, a Széchenyi, a Petőfi és a Zrínyi utcában.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása.



Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

18/2014.(III.5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  hogy  a
10/2014.(II.19.)  BM  rendeletben  foglalt  10.000.000.-  Ft  támogatást  Nagyacsád,  Deák  u.
Széchenyi  u,  Petőfi  u.  Zrínyi  u.  járdafelújítására,  valamint  az  óvoda  épület
fűtéskorszerűsítésére használja fel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy  törvényességi felhívás érkezett a Veszpérm Megyei 
Kormányhivataltól a rendeletek NJT rendszerben történő közzététele miatt. A rendeletek 
folyamatosan feltöltésre kerültek, és közzé lettek téve.

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  a  Bakonykarszt  Zrt.  elkészítette  a  tárgyi
vízbázis állapotértékelési, biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervét. A terv alapján
felszíni  védőterületet  nem  kell  kijelölni.  A  vízügyi  hatóság  jelzése  szerint  a
védőterületeket/védőidomokat elrendelő határozathoz szükséges egy, a vízmű üzemeltetője és
a  vízmű  tulajdonos/érdekelt  önkormányzatok  közötti  megállapodás,  az  ingatlanhasználati
korlátozások  miatt  esetleg   felmerülő  kártalanítások-,  szükséges  beavatkozások,  műszaki
átalakítások költségeinek vállalásárára vonatkozólag. Mivel a nemesgörzsönyi védőterületen a
felszínre nem jön fel víz, ezért kiépítési költségek nem lesznek, csak információs táblát kell
kihelyezni.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása?

Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

19/2014.(III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bakonykarszt Zrt.
által  készített  megállapodást  jóváhagyja,  és  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
 Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Mozgássérültek Egyesülete támogatást kér, 
és felolvassa a támogatáskérő levelet. Elmondja, hogy nagyacsádi lakos a vezetője, és több 
nagyacsádi tagja van. Javasolja, hogy 10.000.-Ft-tal támogassák az Egyesületet. 



Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása?

Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

20/2014.(III. 5.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 10.000.-Ft 
támogatást nyújt a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Pápai Csoportja részére, a 
2014. évi költségvetés terhére.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Szalóky Nándor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén megtárgyalandó
további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. március 5-i nyilvános ülést 19
óra 08 perckor berekeszti. 

K.m.f.

   Szalóky Nándor                           Markácsné Kis Vera
Polgármester        jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző
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