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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 31. napján 

délután 1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry 
Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  
     Maszel László alpolgármester 

Albert Ottó 
Bagoly Lászlóné 
Csiló Istvánné 
Kravecz Lászlóné  
Ország Mihály András képviselık 

 
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyzı 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fıs Képviselı-testület 7 tagja megjelent. A 
képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Hulladékszállítási ajánlati felhívás közzététele 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2.) Csatorna-beruházás vizsgálatával összefüggı döntések 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3.) Közös megegyezéssel történı munkaviszony megszüntetés 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

4.) Diákok bejárási költségeinek finanszírozása 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5.) Vegyes tüzeléső kályha beszerzése 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

6.) Karácsonyi ünnepség idıpontjának meghatározása 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

7.) Polgármesteri tájékoztató 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

1.) Hulladékszállítási ajánlati felhívás közzététele 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az elıterjesztésben szereplı 
dokumentációt és ajánlati felhívást a korábbi döntésnek megfelelıen az ÁÜTİ Kft. készítette el. Ezzel 
kapcsolatban várja a képviselı-testület véleményét. 
 
Albert Ottó  képviselı kérdése, hogy hány évre kell kötni a szerzıdést? A dokumentációban nem találja, 
hogy a munkát csak magyar vállalkozó végezheti. Tudomása szerint a jelenlegi hulladékszállítási 
szolgáltató nem Magyarországon bejegyzett cég.  
Véleménye szerint nem négy évre kell megkötni a szerzıdést, hanem csak egy évre. 
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Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy négy évre szól majd a szerzıdés, 
ennél több évre megadott szerzıdéskötési ajánlat esetén már nemzetközi közbeszerzési eljárást kellene 
folytatni.  
 
Kravecz Lászlóné képviselı reagálva a felvetésre elmondja, hogy egy évre nem érdemes szerzıdést 
kötni, mert a közbeszerzés nagyon macerás feladat. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a jelenlegi közszolgáltatási szerzıdéshez képest 
kiegészítésre került a temetıben 1 db 5 m3-es konténer elszállításával, illetve évi egy alkalommal történı 
lomtalanítással. Ezeket az önkormányzat eddig külön fizette. 
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselı-testületet, aki 
elfogadja a hulladékszállítási ajánlati felhívást és dokumentációt, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

175/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Közszolgáltatási szerzıdés keretében Nyáregyháza község 
közigazgatási területén keletkezı települési szilárd hulladék 
győjtése és elszállítása kijelölt ártalmatlanító helyre” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentációt, valamint 
ajánlati felhívást elfogadta. 

 
 

2.) Csatorna-beruházás vizsgálatával összefüggı döntések 

 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselı-testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen olyan 
határozatok születtek, melyek elıírták a határozatok egyértelmőségét. Ezek elkészültek, várja az ezzel 
kapcsolatos észrevételeket. 
 
Albert Ottó képviselı névszerinti szavazást javasol a napirendi pontról. 
 
Maszel László alpolgármester és Ország Mihály András képviselı egyetért a javaslattal, szintén 
névszerinti szavazást kérnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a határozati javaslatokhoz módosítás, egyéb 
kiegészítés nem érkezett. Névszerinti szavazást rendel el, felkéri Zinger Miklós jegyzıt a névszerinti 
szavazás lebonyolítására. 
 
Elsı határozati javaslat ismertetése után szavazás: 
 
Albert Ottó – igen, Bagoly Lászlóné – igen, Csiló Istvánné – igen, Kravecz Lászlóné – tartózkodás, 
Ország Mihály András – tartózkodás, Maszel László – tartózkodás, Mészáros Sándor – igen. 
 
Mészáros Sándor polgármester a lefolytatott névszerinti szavazás, a szavazatok számbavétele után 
megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület jelenlévı 7 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 
3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
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176/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testületet 
megállapítja, hogy a mellékelt Megállapodás, annak módosítása, 
majd az újabb kölcsönszerzıdés aláírására a volt polgármesternek 
nem volt felhatalmazása, így az teljes mértékben jogszerőtlen volt. 
A polgármester a Megállapodásokat az új polgármesternek az 
átadás-átvételkor nem adta át. A szerzıdésekben szereplı összegek 
pénzügyi fedezetével az önkormányzat nem rendelkezett, az 
építkezéssel összefüggı tételeket az önkormányzat hosszú távú 
kötelezettségvállalásai között nem szerepeltették, ezért a Képviselı-
testület nyilvános bocsánatkérésre szólítja fel a jelenleg képviselıi 
mandátummal rendelkezı Kravecz Lászlónét. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti a második határozati javaslatot és felkéri Zinger Miklós 
jegyzıt a névszerinti szavazás lebonyolítására. 
 
Albert Ottó – igen, Bagoly Lászlóné – igen, Csiló Istvánné – igen, Kravecz Lászlóné – tartózkodás, 
Ország Mihály András – tartózkodás, Maszel László – tartózkodás, Mészáros Sándor – igen. 
 
Mészáros Sándor polgármester a lefolytatott névszerinti szavazás, a szavazatok számbavétele után 
megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület jelenlévı 7 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 
3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 

 
177/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megállapítja, hogy a mellékelt Megállapodás, annak módosítása, 
majd az újabb kölcsönszerzıdés aláírására a volt polgármesternek 
nem volt felhatalmazása, így az teljes mértékben jogszerőtlen volt. 
A polgármester a Megállapodásokat az új polgármesternek az 
átadás-átvételkor nem adta át. A szerzıdésekben szereplı összegek 
pénzügyi fedezetével az önkormányzat nem rendelkezett, az 
építkezéssel összefüggı tételeket az önkormányzat hosszú távú 
kötelezettségvállalásai között nem szerepeltették, ezért a képviselı-
testület lemondásra szólítja fel a jelenleg képviselıi mandátummal 
rendelkezı Kravecz Lászlónét. 
 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti a harmadik határozati javaslatot és felkéri Zinger Miklós 
jegyzıt a névszerinti szavazás lebonyolítására. 
 
Albert Ottó – igen, Bagoly Lászlóné – igen, Csiló Istvánné – igen, Kravecz Lászlóné – tartózkodás, 
Ország Mihály András – tartózkodás, Maszel László – tartózkodás, Mészáros Sándor – igen. 
 
Mészáros Sándor polgármester a lefolytatott névszerinti szavazás, a szavazatok számbavétele után 
megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület jelenlévı 7 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 
3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

 
178/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megállapítja, hogy a 2005. évben dolgozó Képviselı-testület 
minden tagjának tudomása volt arról, hogy az I. ütem tervein felüli 
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építkezés szabálytalan – mivel azt ez jövıbeli pályázati forrásból 
kívánták finanszírozni –, ezért nyilvános bocsánatkérésre szólítja fel 
a 2005-ben mandátummal rendelkezı képviselıket. 
 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti a negyedik határozati javaslatot és felkéri Zinger Miklós 
jegyzıt a névszerinti szavazás lebonyolítására. 
 
Albert Ottó – igen, Bagoly Lászlóné – nem, Csiló Istvánné – nem, Kravecz Lászlóné – tartózkodás, 
Maszel László – tartózkodás, Ország Mihály András – tartózkodás, Mészáros Sándor – nem. 
 
Mészáros Sándor polgármester a lefolytatott névszerinti szavazás, a szavazatok számbavétele után 
megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület jelenlévı 7 tagja, 1 igen szavazattal, 3 ellenében, 3 
tartózkodás mellett döntés nem született. 
 
Mészáros Sándor polgármester: a tartózkodások száma miatt az SZMSZ-nek megfelelıen tanácskozási 
szünetet rendel el, utána újra szavazás történik. 
 
Szünet után: 

 

Mészáros Sándor polgármester a negyedik határozati javaslattal kapcsolatban felkéri Zinger Miklós 
jegyzıt a névszerinti szavazás lebonyolítására. 
 
Albert Ottó – igen, Bagoly Lászlóné – nem, Csiló Istvánné – nem, Kravecz Lászlóné – tartózkodás, 
Maszel László – nem, Ország Mihály András – tartózkodás, Mészáros Sándor – nem. 
 
Mészáros Sándor polgármester a névszerinti szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, 
hogy a 7 fıs Képviselı-testület jelenlévı 7 tagja, 1 igen, szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta. 
 

179/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nem 
szólítja fel Maszel Lászlót lemondásra. 

 
 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy azért szavazott nemmel, mert nem hajlandó lemondani 
egy olyan ember kedvéért, aki azt gondolja, hogy az elmúlt 8 évben nem dolgozott volna a községért. 
Változatlanul ártatlannak tartja magát. A harmadik határozatban foglaltaknak megfelelıen most elnézést 
kér a falu lakosságától. Úgy gondolja, az elmúlt 8 évben az egyik legtöbbet dolgozó képviselı volt, aki 
amit megígért, mindent teljesített. A jelenlévı egyik képviselınek mondja, hogy szeretné, ha csak egy 
tizedét dolgozná a faluért, mint amennyit ı, és csak egy tizedére lenne annyira megbecsült állampolgára 
ennek a falunak, aki tudja a kötelességét, a rá háruló feladatokat, és azokat teljesítené idıre. Bízik abban, 
hogy eljön ez az idı, amennyiben nem, akkor viszont vonja le a következtetéseket. 
 
Kravecz Lászlóné képviselı nincs meglepıdve a döntésen, várta, hogy az ügyben csak ı lesz hibásnak 
kikiáltva. Azt azonban el kell mondani, hogy a vizsgáló bizottság által meghallgatott személyek részérıl 
egyértelmően kiderült, hogy ha Maszel László nem veti fel akkor ezt a kérdést, akkor ez nem történik 
meg. Elfogadja a döntést, de a képviselıi mandátumáról nem mond le, mert ezt a falu lakosságától kapta.  
Egresi úrnak válaszolva elmondja, ha a lakosság tudta volna, hogy négy utcában a II. ütem terhére 
elkészült a csatorna és ennek akkor nem volt fedezete, akkor is ugyanannyian szavaztak volna rá. 
 
Albert Ottó képviselı: ismételten elmondja, hogy a képviselı-testület állította fel a vizsgáló bizottságot, 
akik több volt képviselıt meghallgattak. Akkor is megállapították, hogy Kravecz Lászlóné volt 
polgármester hibás, de hibás a volt képviselı-testület is.  
Ha a polgármester úr nem javasolja bizottság létrehozását az ügy kivizsgálására, akkor elıbb-utóbb ıt is 
meghurcolták volna azért, hogy miért nem lépett az ügyben. Kérdése, hogy ha az érintett képviselık 
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lettek volna a bizottság tagjai, akkor elsiklottak volna az ügy fölött? Az akkori képviselı-testület minden 
tagjának tudomása volt a túlépítkezésrıl, tudták, hogy ez problémás lesz a késıbbiekben, de sajnos senki 
nem tette szóvá.  
 
Egresi Péter: elmondja, hogy a történtek bőncselekménynek minısülnek, mivel hőtlen kezelést követett 
el a polgármester asszony. Mint Nyáregyháza lakosságának egy tagja visszautasítja, hogy egységesen azt 
állítja: ha tudták volna, hogy bőncselekményt követett el, megszavazták volna. 
 
Kravecz Lászlóné képviselı: a jogászok által készített állásfoglalás felhívta figyelmét az 
önkormányzatnak, hogy minden képviselı tudott a szabálytalanságról, közös döntés volt, illetve a két 
– akkor alkalmazásban lévı – jegyzı is aláírta. 
 
Maszel László alpolgármester úgy gondolja akkor nem végezte volna jól a munkáját, ha nem tette volna 
szóvá, hogy a százalékos arány nem jó, amikor kezébe került egy ezt leíró papír amibıl látszott, hogy 
Nyáregyháza kevesebbet kapott, mint ami járt. Most is úgy érzi, hogy kötelessége volt emiatt szólni. 
Véleménye szerint a megállapodást nem kellett volna aláírni. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı: Kravecz Lászlóné esetében igennel szavazott, mert a polgármesternek 
minısített felelıssége van és figyelembe kell venni azt is, hogy a polgármesternek lehetısége van 
szakértık, jogi tanácsadók igénybevételére, bizonytalan szituációkban állásfoglalásukat kérni. Ami 
súlyosbító körülmény, hogy az átadás-átvételnél ez nem került napvilágra. 
Maszel László esetében azért szavazott nemmel, mert 1/12 része volt az akkori képviselı-testületnek és 
az ı esetében nem állnak fenn az elızıekben elmondottak. 
Szeretné ha Kravecz Lászlóné képviselı megerısítené kijelentését, miszerint ha a falura nézve valóban 
realizálódik a fizetési kötelezettség, akkor visszaadja képviselıi mandátumát. 
 
Kravecz Lászlóné képviselı válasza: vissza fogja adni. 
 
Ország Mihály András képviselı: úgy gondolja, hogy ennek az ügynek abban az értelemben már nincs 
jelentısége, hogy semmilyen büntetıjogi felelısség nem merül fel a továbbiakban. Véleménye, hogy 
nagyon a személyeskedés irányába ment el a dolog. Azért szavazott a tartózkodás mellett, mert ennek az 
ügynek más aspektusa is van, és ebbıl szeretne kimaradni. 
 
Albert Ottó képviselı kérdése Ország Mihály András képviselıhöz, hogy milyen más aspektusra 
gondol? 
 
Ország Mihály András képviselı válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a szavazás alapján is 
egyértelmő, ennek az egésznek van egy erıteljes pártpolitikai vonatkozása is. Ha ez nem volt világos a 
jelenlévıknek, ezt ki kell mondania.  
A jövıre vonatkozóan arra szeretne koncentrálni, hogyan tudnak együtt dolgozni, döntéseket hozni úgy, 
hogy a település elıre menjen. 
 
Egresi Péter: elmondja, hogy egyik pártnak sem tagja, semmilyen pártpolitikai hovatartozása nem 
befolyásolta a vizsgálat során. A lemondásról való felszólítás eléggé képletes, mely arról szól, hogy a 
személy lelkiismeretére hasson.  
 
Kravecz Lászlóné képviselı el kívánja mondani, hogy Dánszentmiklóson 10 millióval több II. ütemes 
építkezés történt, mint Nyáregyházán, ott viszont semmiféle vizsgálatot nem indítottak, és felelısségre 
vonás sem volt. Ez is önmagáért beszél. 
 
Mészáros Sándor polgármester: mivel szinte mindenki elmondta, hogy miért hogyan szavazott, ezért ı 
is megteszi. Amikor igent mondott, azért tette, mert egy polgármester mindenért felel, amit megtett, vagy 
amit megtenni elmulasztott. Ezt vette alapul, ezért szavazott igennel. 
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3.) Közös megegyezéssel történı munkaviszony megszüntetés 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy azt a Humán Bizottság 
tárgyalja, átadja a szót Bagoly Lászlóné képviselınek a Humán Bizottság elnökének, ismertesse 
állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı: tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a bizottság egyhangú döntése 
alapján a közalkalmazott részére 6 havi jutalom egy összegben történı kifizetését javasolják elfogadásra. 
 
Kravecz Lászlóné képviselı kéri, hogy a jövıben e tekintetben próbáljanak meg egységes rendszerben 
dolgozni az intézményekben. 
 
Albert Ottó képviselı kérdése: az iskolának van kerete erre a kifizetésre? 
 
Bagoly Lászlóné képviselı: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél személyi 
anyagból dolgoznak, amikor a besorolásokat, jubileumi jutalmak aktualitását vizsgálták. Nevezett 
személyi anyagából az derült ki, hogy a 40 éves jubileumi jutalomra jogosult, mivel megkapta a 30 és 35 
évest is. Ezért ez betervezésre került.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett. 
Kéri a képviselı-testületet, aki a Humán Bizottság által javasolt 6 havi jutalom kifizetését elfogadja, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
180/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl 
szóló 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete 19. §-a 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Nyáry Pál Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény jutalom elıirányzatként 
558.000,- Ft + 27 % járulék összeget felhasználjon. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl az 
érintett intézmény vezetıjét értesítse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

4.) Diákok bejárási költségeinek finanszírozása 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Humán Bizottság tárgyalta, átadja a 
szót a bizottság elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı, a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság minden tagja támogatta, hogy 
Pilisrıl átjáró tanulók utazási költségét az állami normatív támogatás terhére, iskolai költségvetésbıl 
finanszírozzák.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki a javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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181/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy négy fı Pilisrıl átjáró tanuló utazási költségét – az 
állami normatív támogatás terhére – iskolai költségvetésbıl 
finanszírozhatja az iskola igazgatója. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Bagoly Lászlóné iskola igazgató 
 

 
5.) Vegyes tüzeléső kályha beszerzése 

 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatos elıterjesztés megvitatására átadja a szót a 
képviselı-testületnek. 
 
Maszel László alpolgármester kérdése: mekkora alapterülető helyiség főtésérıl van szó? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, összesen kb. 9 m2 a két helyiség.  
 
Maszel László alpolgármester: mindenféleképpen meg kell oldani a főtést a téli idıszakra a temetıırök 
részére. 
 
Ország Mihály András képviselı és Maszel László alpolgármester a kandalló beszerzésére 70.000,- Ft-
ot javasol elfogadásra. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselı-testületet, 
aki az elhangzottakkal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
182/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elrendeli egy vegyes tüzeléső kályha/kandalló beszerzését a 
ravatalozó melletti kiszolgáló helyiségbe, melynek fedezetét 
70.000,- Ft összegben költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

6.) Karácsonyi ünnepség idıpontjának meghatározása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy korábbi döntés alapján 
a karácsonyi ünnepséget december 15. napjában határozták meg, de mivel ez munkanap, ezért javasolja a 
módosítást december 16-ára. 
 
Kravecz Lászlóné képviselı egyetért a javaslattal. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselı-testületet, 
aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

 
183/2012. (X.31.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
községi Karácsonyi Ünnepség idıpontját 2012. december 16. 
napjában határozza meg. 
 
Határidı: 2012. december 16. 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

7.) Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy folyamatban van Kozma Csilla 
lakásbérletével kapcsolatban a lakás felmérése, árajánlat kérése. A tanárnı téli bejárása nem problémás, 
mivel autópályán fog közlekedni. Természetesen, ha meg vannak az árajánlatok, akkor azokat hozza a 
képviselı-testület elé.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a rendkívüli ülés napirendjén szereplı kérdéseket a 
képviselı-testület megtárgyalta, az ülést 1900 órakor bezárja.  
 

 
 
 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyzı 
 
 


