
1 
 
 

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 
 
11/2014. 
 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-
én 08.30 órakor kezdődött rendkívüli ülésén. 
 
A testületi ülés helye: Kossuth tér 23. szám alatti tanácskozó terem. 
 
Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Forgó Pál alpolgármester, Sütő Mária Márta, 
Kraller József, Farkas Gyula, Nagy Attila képviselők.  
 
Igazoltan távol: Király Gyöngyi tag.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző, Krucsai Mariann pénzügyi vezető, 
Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző 
 
Ruck Márton polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitom. Ismertetném a napirendi pontokat. 
Van-e valakinek más javaslata? Más javaslat nem hangzott el, így a napirendi javaslatot 
szavazásra bocsátom.  
A döntéshozatalban résztevők száma 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND: 
 

I. Fő napirendek: 
 
1. I. félévi beszámoló   
            Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
2. Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása  
            Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése,  
           döntés a csatlakozási szándékról      
           Előadó: Ruck Márton polgármester 
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4. Folyószámla hitelkeret szerződés 
           Előadó: Ruck Márton polgármester 
 
5. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozatban való részvétel 

 Előadó: Ruck Márton polgármester 
 

II. Bejelentések 
 
 

I. Fő napirendek: 
 
 
1. I. félévi beszámoló   
 
Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a 
szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

119/2014.(IX.9.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
 
2. Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása  
 
Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi és a szociális bizottság, 
megadom a szót az elnök uraknak, ismertessék a bizottságok javaslatát. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  

120/2014.(IX.9.) Kt. határozat 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 
Programjának - a határozat mellékletét képező tartalmú – módosításait elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
     Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető  
 

120 /2014. (IX.9.) Kt. határozat melléklete: 
 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
GONDOZÁSI KÖZPONT 

SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 

A Szakmai Program III./1.GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS című fejezetének a 
Szolgáltatás alapadatait tartalmazó része az alábbiak szerint változik: 
A szolgáltatás adatai: 
 
A szolgáltató neve:  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 

Gondozási Központ 
A szolgáltatás székhelye:  5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. 
Elérhetőségei:   Cím: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. 
    Tel.:   68/440-000 /129 mellék 
    Fax:   68/400-327 
    e.-mail: gondozasik@medgyesegyhaza.hu 
 
A Szakmai Program III./1.GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS című fejezetének A 
feladatellátás szakmai tartalma, módszerei, a biztosított szolgáltatások rendszeressége 
alcím 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
- szociális- életvezetési- és mentálhigiénés, pszichológiai tanácsadás 
  
 
III./1.GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS című fejezet IV. pontjának  Az ellátottak 
jogai című része az alábbiakra változik: 
 

Az ellátottak jogai: 
A gyermekjóléti alapszolgáltatás biztosítása során a fenti alapelvek betartásával a 
gyermekek és szülők jogait, kötelezettségeit az alábbi jogszabályok alapján kell 
figyelembe venni: 
Ø A Gyermekek jogairól szóló New Yorki Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi 

LXIV. Törvény 
Ø Magyarország Alaptörvénye 

mailto:gondozasik@medgyesegyhaza.hu
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Ø A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározott gyermeki, szülői jogok és kötelezettségek 

 
Gyermekjogi képviselő:   Vetési Csilla 
Fogadó óra: - minden hónap második csütörtök 13-15 óráig 

  
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 

     5600 Békéscsaba Degré u. 59. 
- minden hónap első péntek 1330-tól 1430-ig 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
5700 Gyula Jókai u.30. 

 
Elérhetőségek:    vetesi.csilla@obdk.hu 
     20/489-96-26 
 
A Szakmai Program IV. fejezetének Az ellátottak speciális jogai című részben az 
ellátottjogi képviselő adatai az alábbiak szerint változnak: 
Név:     Hőhn Ildikó 
Cím:    5700 Gyula Pf.: 292. hohn.ildiko@obdk.hu 
Telefon:  20/489-95-81 
fogadóóra:  telefonos egyeztetés alapján 
 
Önkéntes ellátottjogi képviselő: Valastyán Pálné (20/489-96-46) 
 

 
A Szakmai Program VIII. INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZAKMAI 
INFORMÁCIÓK című fejezetének Az intézmény személyi feltételei, létszáma alcím alatt 
szereplő szövegrésze az alábbira módosul: 
Az intézmény személyi feltételei, létszáma: 
 
- Intézményvezető  gyógypedagógus, pszichopedagógus, szociális szakvizsga  
- szakmai helyettes általános szociális munkás, szociális szakvizsga 
 
Gyermekjóléti szolgálat: családgondozó- általános szociális munkás  1 fő 
Családsegítős Szolgálat: családgondozó-általános szociális munkás, szociális szakvizsga

        1 fő 
    takarító       1 fő 
Étkeztetés:   szociális segítő- középfokú végzettség   1 fő 
    szociális gondozó és ápoló    1 fő 
Házi segítségnyújtás:  gondozó - szociális gondozó és ápoló  3 fő 
      - általános ápoló   1 fő 
Idősek Klubja:    vezető gondozó - általános szociális munkás  
 1 fő 
    gondozó - szociális gondozó és ápoló  1 fő 
    gépjárművezető     1 fő 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

- Szociális gondozó Az ellátott települések szociális ellátórendszerében dolgozó 
szociális-gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező gondozók biztosítják a készenléti 
ügyeletet. A térség mind a 18 településén a szolgáltatás készenléti rendszerben történő 

mailto:vetesi.csilla@obdk.hu
mailto:hohn.ildiko@obdk.hu
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folyamatos működtetéséhez 40 készülékenként legalább 2 fő kerül kijelölésre a 
készenlét ellátására, akadályoztatása esetén az alapellátásban dolgozó szakemberek 
helyettesítik. Munkanapokon, munkaidőben az ellátórendszer gondozói érkeznek a 
riasztás helyszínére. 

- A rendszer működtetésével kapcsolatos adminisztráció vezetését kapcsolt 
munkakörben a Gondozási Központ intézményvezetője és szociális segítője végzi. 

Idősek Otthona: 
főnővér    1 fő- diplomás ápoló 
mentálhigiénés nővér-raktáros 1 fő-szociális gondozó és ápoló 
ápoló    7 fő, ebből 1 fő diplomás ápoló 
      1 fő általános ápoló és asszisztens 
      5 fő szociális gondozó és ápoló 
takarító     3 fő 
mosónő    1 fő 
orvos      1 fő, heti 4 órában 
Védőnői szolgálat:   védőnő - védőnő   2 fő 
Labor:     asszisztens megbízási szerződéssel 
Háziorvosi szolgálat:    
Az intézmény munkatársait távollétük esetén az intézményvezetője által megjelölt személyek 
helyettesítik, figyelembe véve a munkaköri leírások tartalmát, valamint a szakképesítéseket 
 
A  Szakmai  Program  1.  számú  melléklete,  valamint  az  5.  számú  mellékletet  képező 
SZMSZ mellékletében található szervezeti ábra az alábbiak szerint változik: 

       1. számú melléklet 
Gondozási Központ, szervezeti ábra 

INTÉMÉNYVEZETŐ 
gyógypedagógus-pszichopedagógus 

 
 

Szakmai helyettes- szociális segítő 1 fő- általános szociális munkás 
 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK     
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

 
1. Családsegítő Szolgálat     1. Idősek Otthona 
családgondozó 1 fő 
- általános szociális munkás    főnővér    1 fő 
takarító  1 fő     diplomás ápoló 
       mentálhigiénés/raktáros  1 fő 
2. Gyermekjóléti Szolgálat    szociális gondozó és ápoló 
családgondozó 1 fő     ápoló-gondozó  
 7 fő 
-általános szociális munkás    diplomás ápoló  
       szociális gondozó és ápoló 
3. Idősek Klubja      általános ápoló és asszisztens  
klubvezető 1 fő     takarító    3 fő 
-általános szociális munkás  mosónő    1 fő 
gondozó 1 fő 
-szociális gondozó és ápoló 
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gépjárművezető 1 fő 
 
4. Házi segítségnyújtás     Egészségügyi alapellátások 
gondozó  4 fő   Fogászati ellátás  (vállalkozó útján) 
-szociális gondozó és ápoló   Védőnői Szolgálat - Védőnő   2 fő 
5. étkeztetés  praxislabor (asszisztens megbízási szerződéses 

jogviszonyban)    
szociális segítő   2 fő   háziorvosi ellátás( vállalkozó 
háziorvosok útján)  
-érettségi     hétvégi orvosi ügyelet (vállalkozó útján) 
-szociális ápoló és gondozó   
 
6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A társult 18 település gondozói által, 
megbízási díjas jogviszonyban 
 
A  Szakmai  Program  5.  számú  mellékletét  képező SZMSZ  I.  Általános  rendelkezések  
című fejezetének 2. pontja (Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv) 
hatályát veszti 
 
A  Szakmai  Program  5.  számú  mellékletét  képező SZMSZ  IV.  A  Gondozási  Központ  
feladatai című fejezetének 8. Egészségügyi alapellátás pontja az alábbiakra változik: 
Egészségügyi alapellátás:  

Keretében az alábbi feladatot látja el: 
 

a) Házi orvosi szolgálat (vállalkozó háziorvosok útján) 
b) Házi gyermekorvosi szolgálat (vállalkozó háziorvos útján) 
c) Fogorvosi szolgálat (vállalkozó fogszakorvos útján) 
d) Védőnői szolgálat 
e) Orvosi ügyelet (vállalkozó útján) 
f) Iskolai egészségügyi szolgálat 
g) Labor 

 
Az SZMSZ 1. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
 

A Gondozási Központ szervezeti felépítése 
INTÉMÉNYVEZETŐ 

gyógypedagógus-pszichopedagógus 
 
 

Szakmai helyettes- szociális segítő 1 fő- általános szociális munkás 
 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK     
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 
 
1. Családsegítő Szolgálat     1. Idősek Otthona 
családgondozó 1 fő 
- általános szociális munkás    főnővér    1 fő 
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takarító  1 fő     diplomás ápoló 
       mentálhigiénés/raktáros  1 fő 
2. Gyermekjóléti Szolgálat    szociális gondozó és ápló 
családgondozó 1 fő     ápoló-gondozó  
 7 fő 
-általános szociális munkás    diplomás ápoló  
       szociális gondozó és ápoló 
3. Idősek Klubja      általános ápoló és asszisztens  
klubvezető 1 fő     takarító    3 fő 
-általános szociális munkás  mosónő    1 fő 
gondozó 1 fő 
-szociális gondozó és ápoló 
gépjárművezető 1 fő 
 
4. Házi segítségnyújtás     Egészségügyi alapellátások 
gondozó  4 fő   Fogászati ellátás  (vállalkozó útján) 
-szociális gondozó és ápoló   Védőnői Szolgálat - Védőnő   2 fő 
5. étkeztetés  praxislabor (asszisztens megbízási szerződéses 

jogviszonyban)    
szociális segítő   2 fő   háziorvosi ellátás( vállalkozó 
háziorvosok útján)  
-érettségi     hétvégi orvosi ügyelet (vállalkozó útján) 
-szociális ápoló és gondozó   
 
6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A társult 18 település gondozói által, 
megbízási díjas jogviszonyban 
 
 
 
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése,  
           döntés a csatlakozási szándékról      
 
 
Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi és a szociális bizottság, 
megadom a szót az elnök uraknak, ismertessék a bizottságok javaslatát. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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121/2014.(IX.9.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához csatlakozik. 
Eredményes pályázat esetén a pályázók részére („A” és „B” típusú pályázó esetén is) havi 4 
000 Ft Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrészt biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a visszavonhatatlan Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló irat aláírására, valamint a pályázati kiírás 
közzétételére. 
Felelős: Ruck Márton  polgármester 
Határidő: a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló   

-  irat visszaküldésére: azonnal   
- a pályázat kiírására: azonnal   

 
4. Folyószámla hitelkeret szerződés 
 
Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a 
szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

122/2014.(IX.9.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 
Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettől 19.000.000,- Ft összegű 
folyószámla-hitelkeretet kíván igénybe venni, illetve a folyószámla hitelkeret szerződést meg 
kívánja hosszabbítani.  
A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási időszaka:  
2014. szeptember 30. - 2014. december 30. 
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. december 31. 
A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, és az alábbiak: 
„Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel 
futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 
biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a 
gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára 
átvezesse.” 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 
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Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  Krucsai Mariann pü. vezető 
 
5. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozatban való részvétel 
 
Ruck Márton polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom a 
szót az elnök úrnak, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Kraller József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta 
az előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, Ruck Márton polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

123/2014.(IX.9.) Kt. határozat 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik az 
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz, és ennek keretében 2014. 
szeptember 27-én napközbeni rendezvényeket szervez, illetve csatlakozik az országos 
tűzgyújtáshoz és a rendezvények időtartama alatt a programsorozat arculati elemeit tartalmazó 
plakátot közzé teszi. 

A Képviselő-testület a programok megvalósításának támogatására támogatási igényt 
nyújt be az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása 
felhasználásának részletes szabályairól  szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet szerinti 
támogatásra.  

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásával kapcsolatban 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős:  Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 

II. Bejelentések 
 
Ruck Márton polgármester: A szennyvízprogrammal kapcsolatban tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot. Ki lettek küldve az értesítők, a meghívók és plakátok lettek kihelyezve. Ha 
befejeződik az engedélyezés, akkor megkezdődhet a kivitelezés.  
Beszéltük, hogy döntést kell hozni a lakossági hozzájárulást illetően. 48 000 Ft lett volna az 
összeg, azonban nem határozhatjuk meg ezt az összeget. Mivel 100 % támogatást nyertünk a 
szennyvízprogramra, az önkormányzat nem határozhat meg lakossági hozzájárulást. Ezt 
jogszabály tiltja. Arra próbálom meg ösztönözni az érdekelteket, hogy azt az összeget, amit a 
közmű hozzájárulás címén fizettek volna, kössenek rá a szennyvízhálózatra. Ha ez nem 
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történik meg, akkor talajterhelési díjat kell fizetni. Fogunk összeállítani brigádokat, akik a 
bekötő vezetékeket el fogja tudni készíteni. Lehet igényelni, természetesen nem ingyen, 
hanem díj ellenében.  
 
Sütő Mária Márta képviselő: Szeretném kérdezni, hogy a lakosságnak a szennyvízhálózatra 
meddig kell rácsatlakoznia? 
 
Ruck Márton polgármester: Még nem tudunk határidőt mondani. Ha elkészül a beruházás, 
megtörténik a próbaüzem, utána szinte azonnal.  
 
Nagy Attila képviselő: A jogszabály, amire hivatkoztál a pályázattal kapcsolatos jogszabály, 
vagy egyéb jogszabály?  
 
Ruck Márton polgármester: Egyéb, önkormányzatokra vonatkozó jogszabály.  
 
Liker János aljegyző: Érdekeltségi hozzájárulást lehet akkor szedni a közműberuházás 
esetén, de azt a részt kell betakarja, amibe az önkormányzatnak került, ami az önkormányzat 
saját ereje. Ezt kell az érintettek között szétosztani. Mivel 0 Ft amit szét kellene osztani, ezért 
nincs rá lehetőség, hogy hozzájárulást kérjünk.  
 
Ruck Márton polgármester: Mi a pályázat kapcsán 5 % önerővel számoltunk, ezt kellett 
volna a lakosok között szétosztani érdekeltségi hozzájárulás címén. Aztán megigényeltük a 
BM önerőt, melyet megnyertünk, és így 100 %-ban le tudtuk finanszírozni a 
szennyvízberuházást. Nem hiszem, hogy ezért a testületet megköveznék. 522 ingatlant érint.  
 
Forgó Pál alpolgármester: Azt kellene még megnézni, hogy a most érintett ingatlanok közül 
van-e olyan lakó, aki már korábban elkezdte befizetni nekünk a hozzájárulást, mint egy elő 
takarékosság.  
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 08:50 
órakor lezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 
 

 
   Ruck Márton                      Liker János        
   polgármester               aljegyző 

 
 
 
 Simonka Jánosné  

           jegyzőkönyvvezető 


