
Tanácsülés 

December 19. 

Az ülésen nincs jelen Jánosi Borsos Attila alpolgármester. 

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy Székely Levente tanácsos úr úton van hazafele 

Csíkszeredából, de az időjárás miatt valószínűleg késni fog kb. 15-20 percet.  

Az ülésvezetőt Köllő Gábor helyettesíti, aki ismerteti a napirendi pontokat.  

1.     A december 2-án készített jegyzőkönyv jóváhagyása. 

2.    Határozattervezet a 2o2o-as adók és illetékek megállapítására.  

3.    Határozattervezet a község magánvagyonában található ingatlanok leltárának 

jóváhagyására.  

4.    Határozattervezet azon munkák jóváhagyásáról, amit a szociális segélyre jogosultak és a 

közmunkára ítéltek kell dolgozzanak 2020-ban. 

5.    Határozattervezet a  tanácsülések videofelvételének szabályzata jóváhagyására. 

6.    Határozattervezet a közvagyon módosításának jóváhagyására.  

7.    Határozattervezet a községi költségvetés megvalósításának jóváhagyására. 

8.    Határozattervezet azon szerződés módosítás jóváhagyására, amivel a szemét 

gazdálkodási koncessziós szerződésünket módosítjuk.. 

9.    Határozattervezet egy keretszerződés jóváhagyására, amit a jogi szolgáltatásokra és 

képviseletre kötünk meg a 2020-as évben 

10.  Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására.  

11.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester kéri levételről az első napirendi pontot.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat. Mindenki egyetért.  

 

 

1. Határozattervezet a 2020-as adók és illetékek megállapítására.  

A polgármester ismerteti az erre vonatkozó törvénykezést. Bemutatja a módosító 

javaslatokat. Kitér a termelői engedélyek kiváltására, a mozgóárusokra, büntetésekre és a 

sportszálló részekre.  A kiküldöttekhez képest csak a termelői engedélyek kiváltásánál javasol 

módosítást.  

Korpos Levente tanácsos úr: A 8-as oldalon legalul tavaly 100 lej, most 105 lej. Javasolja, 

maradjon a 100 lej, mert ez csak feltépné a sebeket.  

A polgármester elmondja, hogy 4,6 %-al kell indexálni.  

Korpos Levente tanácsos úr: Annak idején, ahogy 800 lejről le lett véve 100 lejre, úgy most 

ezt is le lehetne venni. 



Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Nem-e lenne jobb előre meghatározni a helyet, mert így 

nem tudják kijátszani a rendszert.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a polgármester módosító javaslatát. Mindenki egyetért.  

A jegyzőnő tisztázza Korpos Levente tanácsos úr javaslatát, elmondja, hogy ez nem 

növekedés, hanem indexálás. A törvény kéri így.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 80. számú tanácshatározat.   

 

2. Határozattervezet a község magánvagyonában található ingatlanok leltárjának 

jóváhagyására.  

A polgármester úr ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy most bekerülne a 

tömbházban levő szolgálati lakás, valamint a hivatal szomszédságában található ház a 

melléképületekkel és a malomnál található épületek. 

Székely Álmos tanácsos úr észrevételezi, hogy vannak 0 értékek.  

A jegyzőnő elmondja, hogy mindenik fel van értékeltetve, ez alapján kerültek be az összegek. 

Az alapján van értékelve, hogy hogyan tudják hasznosítani.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Hogy van ezzel a lakással? 

Jegyzőnő válaszol: Nem volt mostanáig bevéve a magánvagyonba.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Az a telek, amin van az óvoda az nincs belefoglalva? 

Polgármester: Az közvagyon.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi:  A rajta levő épületek? 

Polgármester válaszol: Magánvagyon. Erről szól a következő napirendi pont.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyet ért.  

Megszületik a 81. számú tanácshatározat 

3. Határozattervezet azon munkák jóváhagyásáról, amit a szociális segélyre jogosultak 

és a közmunkára ítéltek kell dolgozzanak 2020-ban.. 

Polgármester elmondja, hogy minden év végén kell ezt elfogadni, 9 ilyen munkálat van 

felsorolva, hozzárendelve ki és mikor kell azt végezze, illetve ki a felelőse.  

Székely Álmos: A 9. pont a hokipálya körüli munka, vajon jó ez, hogy ide be van sorolva, ha 

úgy is kell melléjük valaki? 

Polgármester válaszol: Eddig is volt 2 személy, aki ebben részt vett és el tudta ezt a munkát 

végezni.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyet ért.  

Megszületik a 82. számú tanácshatározat. 

Megérkezett Székely Levente tanácsos úr. 

4. Határozattervezet a  tanácsülések videofelvételének szabályzata jóváhagyására. 



A polgármester elmondja, hogy a jegyzőkönyvekben olykor elvárják a szó szerinti idézést, 

ami gyorsírói képesítést igényelne. A törvény sem kéri a szóról szóra való idézést, én sem 

várom ezt el, ezért javasolom ezt. A videofelvétel nem élőben lenne, nem lenne nyilvános, 

hanem a jegyzőkönyv alapjául szolgálna. A videofelvétel készítésének rendszerét részletezi. 

Ez az anyag képezné a jegyzőkönyv alapját. A videofelvételek egy év után törlődnek. 

Részletezi a hozzáférési lehetőségeket.  

Korpos Levente tanácsos úr: A jegyzőkönyv fel van amúgy téve a weboldalra. 

A polgármester tisztázza.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Többször kérte, hogy legyen vásárolva egy eszköz 

hangfelvételre, hogy legyen könnyebb a kollegáknak. Viszont vannak kételyei, a 

jegyzőkönyv még ennyit sem fog tartalmazni, mint mostanig. Nem lesz olyan bő a 

jegyzőkönyv, és törlődik a videó is.  

Polgármester válaszol: Akit érdekel a tanácsülés menete az bejöhet, mert mind nyitottak 

voltak. Akit érdekelt az be is jött. Kell kérni, hogy mi kerüljön be a jegyzőkönyvbe. 

Csata Andrea tanácsos hölgy mondja: Sok esetben az volt a probléma, hogy nem került be 

csak annyi, válaszolt.  

Benedek Árpád tanácsos úr: Ha kevés az egy év, akkor legyen egy mandátum. Csak ki kell 

javítani. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Azért találja kevésnek az egy évet, mert egy-egy projekt 

kifutásának az ideje 4-5 év is lehet.  

A polgármester: Leheltelen ennyi adatot tárolni. Ezért kéri azt, hogy legyen megjegyezve, 

hogy mi kerüljön be a jegyzőkönyvbe. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Kérheti azt, hogy egy pl. tervet csatoljanak a jegyzőkönyvhöz.  

A polgármester elmondja, hogy a jegyzőkönyvek nyomtatott része permanens anyag.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Az a dokumentum, amiről vitáztunk, azzal a dátummal 

maradjon meg.  

Korpos Levente tanácsos úr javasolja kinyújtani a periódust. Az esetéből kiindulva, mert az 

óvodánál pl. nem emlékszik pontosan.  Előrelepésnek látja ezt a határozattervezetet.  

Székely Álmos tanácsos úr örül ennek a napirendi pontnak. Elmondja, hogy javasolva volt 

többször is hangfelvétel és a videó készítés, de ez vissza lett utasítva. Vannak helyek, ahol 

egy szabadnapot kap a jegyzőkönyvíró. Megkapja az anyagot és abból tud dolgozni. A 3. 

pontnál, ha a videofelvétel elakad, akkor a tanács kell döntsön a problémáról. Javasolja, ne 

törlődjenek egy év után. Azt szeretné, hogy legyen elérhető mindenki számára. Túl van 

bonyolítva. Jobb lenne egy gombnyomással mindenki elérje. 

Polgármester válaszol: Nem találja jónak kirakni, hogy egy gombnyomással elérjék, mert 

nem csak csomafalviak érik el, vannak ennek kockázatai.  

Jegyzőnő nem híve annak, hogy publikus legyen, mert DT is, a számvevőszék is nézheti.  

Polgármester válaszol: Csomafalvi ember, aki meg akarja nézni, az nyugodtan ide is bejöhet.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik az ülésről.   

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Hogy működik, hogy Alfaluban, Szárhegyen, Újfaluban 

leadják ezt? Olyantól ijedünk meg, ami nincs.  

Orbán Vilmos tanácsos úr: Álmos szavazz úgy, ahogy akarsz.  

Székely Álmos tanácsos úr monjda: Pusztán kíváncsiságból is idejöhetnek.  

Székely Álmos tanácsos úr: Módosító javaslat: ne törlődjön a felvétel sem egy év múlva, sem 

4 év múlva. Kérdezi: 3 hónaponta egy kivonat belőle. Az vágott változat lesz? 



A polgármester válaszol: A háromhavi összefoglalót egy megbízott személlyel elkészítteteni, 

jóváhagyja a Helyi Tanács majd közzé tenni.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: A weboldalon lesz közzétéve? 

A polgármester válaszol: Vagy a kábel tv-n. 

Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogy legyen valaki az anyag megvágásával megbízva. 

Végleg maradjon meg a felvétel.  

Korpos Levente tanácsos úr: Az egyöntetű döntés, ha benne marad akkor, amikor a választ 

adják, ha van olyan aki nem ért egyet az legyen nevesítve.  

Jegyzőnő a videózással és a személyi jogokkal kapcsolatos törvényt ismerteti. Elmondja, 

hogy szükséges egy beleegyezés, ami alapján felvehetnek, valamint még egy beleegyezés, a 

közzétételhez. 

Király Szabolcs tanácsos úr számításait mondja el a tárhellyel kapcsolatosan.  

Székely Levente tanácsos úr: 180 lej 1T-s adathordozó.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Korpos Levente javaslata, hogy ha elromlik a videó, akkor más 

eszközzel kell ezt felvenni.  

Székely Álmos tanácsos úr javasolja: A videó kikérésével kapcsolatosan: a csomafalviaknak 

rne kellejen külön beleegyezni. Külsős személynek viszont legyen beleegyezés.  

Polgármester válaszol: Csomafalviaknak publikus, másnak nem. Érintettségről beszél. Akit 

érdekel, jöjjön ide és nézze meg. 

Korpos Levente tanácsos úr: Képzeljük el az esetet, aki aktív része a történéseknek.  

Csiki Csaba tanácsos úr elmondja: Szerinte úgy kellene működjön, mint pl. egy levéltárba a 

bejutás. 

Székely Álmos tanácsos úr: Korlátozza a jogait a közérdekű információkhoz való 

hozzáféréshez, ha nem engedjük meg megnézni 

Polgármester: Ott van a jegyzőkönyv, ami közzé van téve, a rögzítés egy eszköz ehhez, 

pluszba jön, hogy meg lehet nézni a felvételt kérés alapján.  

1 módosító javaslat: Ne egy évig legyen rögzítve, hanem véglegesen. 

2 módosító javaslat: Technikai okok miatt, ha megszakad a rögzítés, akkor lehessen folyatni 

az ülést, ha van más lehetőség, amivel rögzíteni.  

Benedek Árpád tanácsos úr mondja: Ha leáll, ő még egyszer nem jön ide. 

Székely Álmos tanácsos úr: Ragaszkodik ahhoz, hogy legyen b terv mindig.  

3 módosító javaslat: Szakemberrel legyen elkészíttetve a vágott anyag, amit jóvá hagy a 

Helyi Tanács. 

Korpos Levente tanácsos úr javasolja: Csomafalvi itt megnézhesse, akárki akármikor. 

4 módosító javaslat: Sz Á javaslata, ne lehessen vétójog a tanácsnak, hogy megnézhessék  

1- 4 mellette, 6 ellene, 1 tartózkodás (Székely István) – nem ment át  

2- Mindenki mellette- 11  

3- Mindenki mellette- 11  

4- 4-es pontosot kivenni: 4 mellette 7 ellene  

Korpos Levente: 5 évet javasol megőrzésre.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja: 8 mellette, 2 ellene, 1 tartózkodás (Csata Andrea). 5 

évig marad 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. 9 mellette 2 tartózkodás  

Megszületik a 83. számú tanácshatározat. 



 

5. Határozattervezet a közvagyon módosításának jóváhagyására.  

A polgármester elmondja, hogy elkészült óvoda befoglalását tartalmazza, megvolt a műszaki 

átvétel.  

Székely Levente tanácsos úr: Az óvoda előtt van az a park rész, az közterület? 

Polgármester: Nincs megosztás, köztér, teren aferent.  

Székely István tanácsos úr: Mikor lesz benépesítve? 

Polgármester válaszol: Január végére tervezem, akkor adjuk át, amikor minden engedély a 

működéshez be van szerezve. Amikor ki lehet fűteni, fel vannak szerelve a dolgok, akkor 

javasolja a költözést. 

Székely István tanácsos úr: Azt hallotta nem lehet kifűteni rendesen.  

A polgármester válaszol: A radiátorokban nem oszlik el a meleg víz rendesen, voltak kint 

terepen. Azt mondták, hogy a pompával van a baj. Akkor engedjük be, amikor megfelel 

minden, van rendes hőmérséklet. Ki lehet jól fűteni, amennyiben sikerül jól működtetni.  

Székely Levente tanácsos úr elmondja személyes véleményét: Bejárt az óvodához, volt a 

Comát épületénél is hasonló probléma, tettek a rendszer közepébe egy újabb segédpompát 

amellyel megoldódott a probléma. 

A polgármester válaszol: Két pompa van a rendszeren.   

Székely Levente tanácsos úr: Tegnap volt az iskolavezető tanácsülés az igazagatónő mondta, 

ha ez a rész megtörténik, akkor a tanfelügyelőségnek kell letegyen valamiket, akkor neki is 

van dolga amire esetleg márciusban tud lenni valami. 

Polgármester válaszol: Az ARACIP engedély, be lesz ez foglalva, ezen nem fog ez múlni.  

Ahol tudunk ott fogunk segíteni.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 84. számú tanácshatározat. 

 

6. Határozattervezet a községi költségvetés megvalósításának jóváhagyására. 

A polgármester elmondja, hogy a törvény értelmében a tanács elé kell terjeszteni az éves 

megvalósítást. Részletezi jövedelmek, bevételek terén.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 85. számú tanácshatározat. 

 

7. Határozattervezet azon szerződés módosítás jóváhagyására, amivel a szemét 

gazdálkodási koncessziós szerződésünket módosítjuk. 



A polgármester elmondja, hogy a szolgáltató letett egy kérést december 11-én, kéri 

megemelni 490 lej/t-ra az összeget. Részletezi ennek szükségességét. Elsősorban azt 

javasolja, hogy 3 hónapon keresztül vállaljuk magunkra, végezzünk elemzést és akkor 

döntsön a Helyi Tanács, hogy emelkedjen az elszállítási ár vagy ne. 2019-ben 364,5 t 

hulladékot szállítottak el, 15,7 t lomtalanításból. Növekedett a vegyeshulladék mennyisége, 

még a szelektív gyűjtés mellett is. Két jó dolgot lát benne: kerül a határba szemét, de nem 

olyan sok, mint a múlt évben, életszínvonalra is visszavezethető. Egyelőre csak három 

hónapra javasolja ezt. 

Székely Levente tanácsos úr kérdezi: A flakonoknál változott az elszállítási kör? Nem lehet 

egyezkedni velük, hogy akkor belemegyünk, de akkor szállítsanak el mást is. 

A polgármester válaszol: Elviszik a csomagolóanyagot és joghurtos flakonokat. Forszírozta, 

hogy vigyék el a zöldséges műanyagládákat.  

A polgármester elmondja, hogy valaki levitte a bontott autóját a piacra. Azért volt lerakva 

oda, mert nem értékesíthető rész. Az alvázszámot továbbadta a rendőrségnek.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: A nejlon zacskót elviszik?  

A polgármester válaszol: Elméletileg elviszik, meg kell nézni a listát.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Vastag műanyagjáték, tál elviszik? 

A polgármester válaszol: Nem.  

Székely Álmos tanácsos úr: Más cégek elviszik. 

A polgármester elmondja, hogy nem tudjuk behívni a Rdhde-t, mert a Salubriserv-el van 

szerződésünk.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Ez a helyi költségvetésből lesz fizetve? 

A polgármester válaszol: Meg kell pótolni.  

Székely Álmos tanácsos úr: Az act aditonalban az van írva, hogy 17-én van megkötve.  

A polgármester válaszol: Nincs iktatva, sem megkötve. Holnap vagy hétfőn kerül sor rá.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 86. számú tanácshatározat. 

 

8. Határozattervezet egy keretszerződés jóváhagyására, amit a jogi szolgáltatásokra és 

képviseletre kötünk meg a 2020-as évben 

A polgármester elmondja, hogy megnövekedett a perek száma, és perbe hívottak száma. 2500 

lej/ hónap javasol.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Jó lenne ennek az irodának a tevékenységét látni és, hogy 

bizonyos estekben milyen tanácsot adtak. Nem látja. Sokasodnak a perek, bizony úgy tűnik 

nem kapott jó tanácsot. 



A polgármester válaszol: Szükség van rá, mert a hivatal is és a tanács is perelve van. 

Tisztázza a prefektúrával kialakult helyzetet, a perek helyzetét velük kapcsolatosan.  

Székely Álmos tanácsos úr a jogtanácsosi állásról kérdez, amelyik miatt volt a per a 

prefektúrával. 

Székely Álmos tanácsos úr: A 3-as cikkely ezen kívül külön kell fizetni? 

A polgármester válaszol: Eddig soha nem tett le erre elszámolást.  

Székely Álmos tanácsos úr: Még mindig fenntartja azt a véleményét, hogy ügyvédre szükség 

van bizonyos esetekben, de nem mindig. 

A polgármester válaszol: Például ő periratot nem tud írni.   

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mellette 7, ellene 1, tartózkodás 3. 

Megszületik a 87. számú tanácshatározat. 

A polgármester azoktól, akik ellene voltak, illetve tartózkodtak, hogy képviseljen-e vagy ne 

az ügyvédnő kérdezi: Miért így szavaztak, valamint ebben azt nem is akarják, hogy az 

ügyvédnő képviseljen? 

Csata Andrea tanácsos hölgy válaszol: Nem látja pontosan ezt a tevékenységet. 

A polgármester kérdezi: Mit szeretnél látni? 

Csata Andrea tanácsos hölgy válaszol: Néha az jön át, hogy sokszor nem megfelelően vagy 

tájékoztatva, tanáccsal ellátva.  

A polgármester válaszol: Az ügyvédnővel a munkaviszony jó, nyerünk pereket vele. 

Csata Andrea tanácsos hölgy válaszol: A kő ügyeknél nem volt jó a tanácsa. Határozottan 

emlékszik rá, hogy a tanácsát teljesen megtámadták stb.  

Korpos Levente tanácsos úr: Egy éve elmondta a véleményét, kell ügyvéd, de nem ez. Volt 

pillanat, amikor azt érezte nincsenek egy oldalon.  

 

9. Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására.  

A polgármester elmondja, hogy 33.000 lejt kaptunk központi költségvetésből, 10.000 lejt 

fűtésre, 5000 lejt hulladékelszállításra, a maradék összeget 54-esre pillanatnyilag cél nélkül. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 88. számú tanácshatározat. 

 

10.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy van egy program Romániában, miszerint 2021-ig a 

települések házszámait GPS koordinátákkal kell ellátni, RENS a rövidítése. Minden program 

úgy kezdődik, hogy a Helyi Tanács elfogadja a házszámozást. Erre három lehetőség van, 

utcánként egyesével, a második a perezés vagy megmarad a régi. Ezt egy munka előzi meg, 



megfelel a helyi tanácsnak, hogy a régiek szerint haladjunk? Elvi döntést kér erről. Plusz a 

turisztikai zónákat is bevennék.  

Korpos Levente tanácsos úr: Ebben az esteben, ha van igény rá lehet utcanevet cserélni, mert 

nincs hivatalos. Akkor lehet mozi utca helyett tűzoltó utcára nevezni.  

A polgármester hozzáteszi, hogy ugyanakkor egységes házszámozást akarnak.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy Remetén kifizetették ezt.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. 

A polgármester az óvoda  módosulásoknál megjegyezi, hogy a SF-hez képest 1m² változott, a 

DALI résznél kevés volt a wc-k száma ezért lett módosítás, a közegészségügy kérte ezt. 

Tűzvédelem esetén a szomszéd csűr miatt lett a módosítás. Elnézést kér, ha múlt alkalommal 

valakit megbántott volna.  

A polgármester elmondja, hogy újabb panasz jött DT-től, miszerint le kell venni a székely 

zászlót. Az ügyvédnő javasolja, hogy válaszolja meg, azt, hogy nincs. 

A polgármester elmondja, hogy a 126-os megyei úton igényelve volt a forgalomkorlátozás. A 

Közlekedésrendészet kihagyta a megyei utat ebből. 30 km/h és előzni tilost javasolnak.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Lehetséges, hogy valaki kitesz egy táblát  

A polgármester ismerteti az Inceloka lakosainak kérését, hogy helyezzenek el 2 fekvőrendőrt. 

Javasolja válaszolni: hó eltakarítást gátolja, lassítja a forgalmat a téli időszak. Tervez 

utcafórumot, addigra gondolkodik ezen, utánajár az ügynek.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja: Újfalu fele még mindig az aknatetőnél ott van a 

kátyú. Nem tudja, kinek kell jelezni, már egyszer jelezte.  

Benedek Árpád tanácsos úr: Lennebb van az akna. A következő sem fogja bírni sokáig. 

A polgármester elmondja, hogy a Megyei Tanács tudtunkra adta, hogy az a mi részünk 

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja: Jó, hogy lett a szép járda, de lehetne venni egy olyan 

gépet, amivel télen takarítani.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Az év elején mi lesz a matricával? 

A polgármester válaszol: Lesz egy türelmi idő. Majd meg lehet vásárolni. 

Csiki Csaba tanácsos úr kérdezi: Az egész évit év elején nem lehet megvenni? 

A polgármester válaszol: Nem.  

Székely Álmos tanácsos úr elmondja: A járdaépítők bedobtak egy kapun faragott 

utcanévtáblát.  

Korpos Levente tanácsos úr: Elmondja, hogy a Drinknél szépen vissza van rakva 

Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Mennyi mezei út lett javítva? 

A polgármester válaszol: 4 km.  



Korpos Levente tanácsos úr jelzi, hogy az Újnegyedbe Jakabnál az új égő nem ég. Kérdezi 

lett valami a G7-ből.  

A polgármester válaszol: Úgy emlékszik felszámolás alatt van. Helyi Tanács elfogadta. 

A polgármester a civilszerveztek meghívásáról beszél a hétfői előadás kapcsán.  

A polgármester meghívja a jelenlevőket Bojtorján koncertre. 

A polgármester elmondja, hogy valószínűleg még az idén lesz egy tanácsülés. 

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte: Király Bolgárka  

 


