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Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1991. október
24-i ülésérıl /közmeghallgatás a helyi adókról./
Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr.
Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok
Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla, dr. Kulcsár
László, Kruchió Lajos, Martinák Csaba,Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba megbízott jegyzı, a polgármesteri hivatal csoportvezetıi,
Gyomaendrıd állampolgárai közül 100 fı.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselıtestület nevében a város lakóit. Elmondta, hogy ez alkalommal
a lakosságot leginkább érintı kérdést, a helyi adótervezetet
kívánják lakossági fórumon megvitatni.
Sajnálatát fejezte ki, hogy kevesebben jelentek meg az ülésen
a vártnál.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselıtestület tagjai közül 17 fı van jelen. Kijelölte a jegyzıkönyv
hitelesítıit; dr. Kovács Béla és Hornok Lajosné.
úgy gondolta, hogy ez a találkozás alkalmat ad az eltelt egy
esztendı munkájának rövid áttekintésére is.
Az elmúlt év novemberében vetıdött fel elıször egy Shell kút
építése Gyomaendrıdön, mely a PECTEN Kft. és az önkormányzat
vállalkozása kapcsán ez év októberében beindult, úgy tőnik,
hogy az elvárásoknak megfelelıen, eredményesen fog mőködni.
újabb üzleti lehetıségre is mód lesz a jövıben e területen.
Az önkormányzat megalakulását követıen a testület úgy határozott, hogy a Szabadság téren lévı piacteret hosszú távon nem
kívánják fenntartani, annak helyén parkot kívánnak kialakítani. A piac áthelyezésével kapcsolatosan tárgyalások folynak.

Ez év elején kezdıdtek meg a tárgyalások a THERMÁL INVEST RT.vel egy szálloda építésére, valamint a falualjai holtág hasznosításának megterveztetésére, mely terv elkészítésére a testület l millió forintot szavazott meg. A tervek elkészültek. A
gyógyszálló megépítésére 1993. év végére sor kerül. Ezzel öszszefüggésben fontos feladata lesz a városnak a fıtér arculatának megváltoztatása, a Fı út rendbetétele.
Az endrıdi városrészen is tervezik egy gyógyszálló létesítését, a Soczó-zugban. A város fejlesztése céljából ezeket az
elképzeléseket meg kell valósítani.
Szintén elsırendő programjának tekinti az önkormányzat a járdák, utak, árkok rendbetételét, valamint a közvilágítás fejlesztését és javítását, melyekre jelentıs összegeket kell fordítani. Elég nagy gond azonban, hogy az emberek felelıtlenek,
környezetükkel nem igazán törıdnek.
Az év elején az önkormányzat megvásárolta az endrıdi katolikus
templom melletti területet, melynek hasznosítására több elképzelés is született. Törekszünk arra, mondta, hogy a város
szükségleteinek, igényeinek tegyen eleget ott egy épület.
Az Erzsébet/ligetben a tőzoltóság alapbázisát kívánják kialakítani a polgári védelmi bázis épületében.
A város igen sokat áldozott a sportélet fejlesztésére, a
sporttevékenység támogatására.
Az elmúlt évben átadott sportcsarnok ügyében igazságügyi szakértıi véleményt kért a testület. A különbözı vizsgálatokat a
szakértık elvégezték, próbálták megállapítani hol és kik követték el a hibát. A helyreállítás több millió forintba fog
sajnos kerülni Az alapproblémát mindenképpen az okozza, hogy
nem az eredeti tervek szerint lett kivitelezve a csarnok.
A város szép pontjának számít a tanév elejére átadott új ipari
iskola.
A családok szempontjából, valamint erkölcsileg is fontos, hogy
az általános iskolák tanulói ingyen kaptak tankönyvet.
Jó kapcsolat alakult ki egy gyomai származású, Svédországban
élı állampolgárral. Azok az adományok, amelyek a városba érkeztek, neki és baráti körének köszönhetı.
Egészségügyi ellátásra is jelentıs összeget költöttünk. A rendelıt bekötötték a szennyvíz csatornába, ultrahangos készüléket vásároltak, továbbá jelentıs összeget fordítottak orvosi
mőszer vásárlásra.

A jövı évre tervezik az endrıdi kirendeltség épületének felújítását, gázfőtéssel való ellátását, illetve korszerő számítógépes rendszer kialakítását.
A városnak nagy szüksége van kerékpárútra a balesetek csökkentése miatt.
Jó pont, hogy a vasútállomáson szereltek fel telefont.
További terv a Vásártéri lakótelep parkosítása, a játszótér
felújítása, további veszélyt jelzı táblák elhelyezése, zebrák
kialakítása /ENCI környékén, orvosi ügyeletnél stb./ Egy-egy
ilyen zebra létrehozása komoly kiadást jelent.
Kántorképzı fıiskola létesítésének terve merült fel. Ehhez
azonban komoly tanulmányterveket kell készíteni megfelelı
szakemberekkel, Ha ez az út járható, akkor ez 1993 szeptemberében beindul. A város szellemi életének fejlıdésében nagyon
fontos.
A Déli Autópálya Alapító Kft. tagja lett a város. A kormány
lehetıséget ad külföldi partnerek belépésére is. Ez a tagság
azért elınyös, mivel a városban sok a munkanélküli, így talán
csökkenne a számuk. Tárgyalások folynak az endrıdi holtágak
összekötésére. Veszélyben vannak vizeink.
Elkészült a városháza mögötti holtág rendbe hozatala. A
szennyvíztelepet bıvíteni kell, hogy minél több lakást be lehessen kötni.
Lehetıségeink vannak testvérvárosi kapcsolat kialakítására,
amibıl esetleg hasznunk is lehet, mind idegenforgalmi, mind
üzleti és más egyéb szempontból.
A kábeltévé létrehozásába az önkormányzat nem száll be tıkével.
Az önkormányzattól függetlenül a hálózat megépíthetı.
Remélte, hogy a lakosság úgy látja, a testület és a hivatal
minden megtett Október 23. méltó megünneplése érdekében.
Kérte a lakosságot, hogy a hasonló ünnepségeken nagyobb számban vegyenek részt, illetve a fiatalok és gyermekek se maradjanak el az ünnepségekrıl.
A beszámoló után elmondta, hogy az 1990. évi C. törvény értelmében helyi önkormányzatoknak lehetıségük van helyi adók kivetésére a korábban érvényben lévı adónemek megszőnése folytán.
Dönteni kell abban, hogy mely adónemeket veti ki a testület a
lakosságra, vállalkozókra és egyéb jogi személyekre.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a városnak szüksége lesz a helyi adókból befolyt összegekre. Az önkormányzatnak mindenkor biztosítani kell a meglévı intézmények mőködtetését, ugyanakkor az utak, járdák fenntartását, felújítását,
kommunális feladatok ellátását.
Az állami költségvetés által biztosított normatívákon felül a
mőködıképességhez szükség van más bevételi forrásokra is,
adott esetben helyi adókra. Tulajdonképpen négy féle adónem
bevezetését vitatta meg a képviselı-testület. Ezek az adók ha a lakosság is egyetért majd - 1992. január 1-tıl kerülnek
bevezetésre.
Majd ismertette az elsı adótervezetet, az építményadót, annak
két alternatíváját, hatókörének kiterjedését, az alanyait,
mentességeket, valamint a mértékét. Ezek után kérte a megjelenteket véleményük kinyilvánítására ezzel kapcsolatban.
Bernát László felvetette, hogy mint vállalkozót és magánszemélyt terheli a forgalmi adó, nyereségadó, SZJA, plusz még az
önkormányzat által kivetett adó. Ezzel ketté törik a vállalkozásokat, mibıl fizessenek adót, ha nincs bevételük.
dr, Frankó Károly ismételten hangsúlyozta, hogy az állam által
biztosított normatívák nem biztos, hogy elegendıek lesznek a
mőködéshez. Emellett igazat adott a vállalkozónak is.
Köszl Ottó a GYOMAKÖR véleményét mondta el. Szerintük vannak
hiányosságok az építményadóval kapcsolatban. A lakókocsikban
történı szeszesital árusítás kérdése merült fel, igaz ezek nem
építmények, nem ingatlanok. Továbbá a játéktermek esetleges
megadóztatása, illetve hiányolták a tervezetbıl azt, hogy magánszemély kommunális beruházás esetén részesül-e adókedvezményben.
Egyébként az adóval kapcsolatban indokoltnak tartanák bizonyos
komfortfokozat beépítését. Pontosítás szükséges szeszesital
árusítással kapcsolatban. A meleg konyhás egységek mentességét
teljes egészében javasolják.
Pápai Pálné ismertette, hogy a törvény kimondja, a jelenleg
mőködı adók /házadó, építményadó, telekadó/ meg fognak szőnni.
E helyett az önkormányzat helyi adókat vezethet be. A magánszemélyek földadója lehet, hogy elkerül az önkormányzattól. Az
önkormányzat rendeletalkotó joga az építményadóra, a telekadóra, a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójára, az
idegenforgalmi adóra és a helyi iparőzési adóra terjed ki. Az
itt elhangzó javaslatokat figyelembe véve kezd gondolkodni a
testület, hogy kiveti e az adókat.

Megköszönte Köszl Ottónak és a GYOMAKÖR-nek az észrevételeiket, segítı szándékukat.
Az általuk felvetett lakókocsiban történı szeszesital árusítással
kapcsolatban ismertette, hogy a törvény alapján kötöttek a lehetıségeik. Az építményadót nem lehet kivetni a lakókocsikra,
mivel az épület kritériuma meghatározott, miszerint a földdel
szilárd összeköttetésben álló, fallal elhatárolt tér.
Köszöntötte azt az ötletet, mely szerint az adó hatókörébe be
kellene vonni a játéktermeket. Az, hogy a kommunális beruházásra vállalkozó vállalatok mentessége miért nem szerepel a
tervezetben, az kifejezetten olyan technikai jellegő kérdés,
ami kimaradt a terv összeállításánál. Ezen lehet korrigálni.
Javaslat volt még a meleg konyhás egységeknél további kedvezményei. Ezt szintén át fogja gondolni a testület.
Knapcsek Miklós elmondta, hogy számára kedvezı az, hogy ez az
adó a nem lakás céljára szolgáló épületekre terjed ki. Feltette azonban a kérdést, a melléképületekre vonatkozik-e?
Pápai Pálné elmondta, hogy az adó hatálya kifejezetten a nem
lakás céljára szolgáló épületekre terjed ki, vagyis olyan
építményekre, melyeket a tulajdonosa, bérlıje pihenésre, üdülésre használ, illetve azon épületekre, amelyekben italárusítási tevékenységet folytatnak.
Gál László kifogásolta, hogy akik lakótelepi lakásban laknak,
azokra miért vetik ki az adót, hiszen a hétvégi házakat azért
építették, hogy pihenjenek ott.
Ezt követıen elmondta, hogy véleménye szerint a szeszesitalt
árusító lakókocsik rontják a városképet.
Dr. Frankó Károly polgármester a felvetéshez kapcsolódóan elmondta, hogy ez a tény nem lehet adófizetés alóli mentesség.
A lakókocsikkal kapcsolatosan elmondta, hogy a testületnek lehetısége van ezen objektumok megszüntetésére. A napokban elkezdte a hivatal ezeknek a felmérését.
Tímár Ernı szerint nyaraló és nyaraló között nagy különbség
van. Nem ismerte el, hogy a kismérető 9 - 22 m2 területő nyaralók után is adót kelljen fizetni.
Pápai Pálné adócsoport-vezetı ismertette,hogy a helyi adókról
szóló alaptörvény nem tesz elhatárolást az építmények nagysága
között. Az adókötelezettség nem kötıdik a terület nagyságához.
A lakosság elé került rendeletek azonban csak tervezetek, így

mód van arra, hogy valamilyen formában erre vonatkozóan is
mentességet állapítson meg a testület, természetesen nem olyan
címen, hogy a tulajdonos lakótelepen lakik-e vagy sem. Differenciálási lehetıséget látna abban -, mondta hogy a terület
közmővesítettségét figyelembe vegyék.
Kiszely István megítélése szerint a létesítmények differenciáltságát hangsúlyozni kellett volna a tervezetben. Az adó megállapításánál megítélése szerint figyelembe kell venni az
építmény minıségét is. Megkérdezte, hogy él-e még az a korábbi
mentesség, mely szerint a 12 m2 alatti építmény nem számított
adózás szempontjából. Ugyanakkor aziránt is érdeklıdött, hogy
a telekszint alatti beépítés beszámít-e?
Pápai Pálné adócsoport-vezetı elmondta, hogy a jelenleg még
érvényben lévı építményadóra vonatkozó jogszabály 1991. december 31. napjával megszőnik.
A lakosság elé került rendelet-tervezetek teljesen összhangba
vannak az 1990. évi C. törvénnyel, mely a helyi adók kivetésére vonatkozik.
Dinya Lajos aziránt érdeklıdött, hogy egy 80 m2-es lakóépület
és 1080 m2-es telek után mennyi adót kell fizetni?
Pápai Pálné adócsoport-vezetı hangsúlyozta, hogy 1992. január
hól. napjától építményadót nem kell fizetni. Ezt követıen áttértek a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelettervezettel kapcsolatos vitára.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy amennyiben az
önkormányzat ezen adónemet bevezeti, úgy az abból befolyt
pénzösszeget az infrastruktúra fejlesztésére kell fordítani.
Az adó kiterjed a településen lévı lakásokra, lakótelkekre,
üdülıtelkekre, valamint a lakásbérleti jogviszony alapján lakáshasználókra is. A tervezetben itt is szerepelnek a kedvezmények és mentességek. Elmondta, hogy az adónemnél tervezett
100 Ft-os havi adómérték nem sok, hiszen az emberek ennél jóval több pénzt költenek el más célra.
Bárnát László egyetértett azzal, hogy a havi 100 Ft valóban
nem nagy tétel, ugyanakkor megítélése szerint ha túl sokan
mentességet kapnak, akkor mire lesz elég a befolyt összeg.
Ugyanakkor a kisnyugdíjasok, nagycsaládosok már így is nagyon
le vannak terhelve.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a rendelet
összeállításánál nem lehet mindenkire figyelemmel lenni. A
kisnyugdíjasok részére valószínőleg mentességet fog biztosítani az önkormányzat, amennyiben a adó bevezetésre kerül.

Bernát László ismételten szót kérve hangsúlyozta, hogy elıször
az emberek életkörülményein kellene javítani és csak azt követıen adót kivetni.
Kiszely István megítélése szerint itt is differenciálni kellene a lakóházak között, hiszen vannak olyanok, akik akár 3000
Ft kifizetését is elbírnák.
Gál László véleménye szerint a lakótelepi lakásokban lakók kisebb összeget fizessenek, mint a családi házban élık.
Kondacs János egyetértett azzal, hogy differenciálni kell, de
azzal nem értett egyet, hogy a lakótelepi lakásokban élık kedvezményben részesüljenek.
Szurovecz Máté megítélése szerint sem lenne igazságos, ha a
lakótelepen élık kisebb mértékő adót fizetnének.
Gál László továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy a
lakótelepi 40-50 m2-es lakásban élıkre nem szabad kivetni az
adót.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl mindenképpen
sérelmes megoldásnak tartaná a javaslatot. Azt is figyelmébe
ajánlotta a jelenlévıknek, hogy a lakótelep környezetének karbantartása sok pénzbe kerül.
Pápai Pálné adócsoport-vezetı elmondta, hogy amennyiben az adó
bevetetésre kerül, úgy lehetıség lesz arra, hogy azok, akik
úgy érzik túlságosan megterhelı számukra az adó fizetése, kérelemmel fordulhatnak az önkormányzathoz az adó mérséklésére,
esetlegesen elengedésre. Tájékoztatta a tisztelt jelenlévıket,
hogy a befizetett adó összegét az SZJA-ból év végén levonhatják.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen röviden szóban is
ismertette a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelettervezetet.
Bernát László mindenképpen ajánlotta a testületnek, hogy alaposan gondolja át ezen adónem bevezetését. Sérelmesnek tartotta, hogy azok a társaságok, kft.-k, amelyek alapítója külföldi
cég, vagy magánszemély, mentesek a törvény erejénél fogva az
adófizetés alól.
Pápai Pálné adócsoport-vezetı hangsúlyozta, hogy a vállalkozók
a vállalkozói nyereségadóból, illetve ha SZJA fizetésére kötelezett, úgy az SZJA-ból, mint költséget levonhatja a befizetett adó mértékét.

Karl Ferenc megítélése szerint a városban így is kevés a vállalkozó, hátha még adóval is sújtja ókat az önkormányzat. Nem
feltétlenül az adóztatás a legkifizetıbb megoldás, sokkal inkább kedvezı hatást váltana ki, ha a vállalkozásokat támogatná
az önkormányzat.
Seres Sándor megítélése szerint az adó bevezetése esetén, illetve már korábban is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra,
hogy a lakosság széles körben megismerhesse az adófizetés alóli mentességi lehetıségeket.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen néhány szóban ismertette az idegenforgalmi adóról szóló rendelet-tervezetet.
Elmondta, hogy amennyiben e rendelet bevezetésre kerül, úgy az
a gyomaendrıdi állampolgárokat nem érinti hátrányosan, hiszen
ezt az idelátogató turistáknak kell fizetni. Az idegenforgalmi
adóból befolyt összeget az önkormányzat az infrastruktúra fejlesztésére fordíthatná. Ebbıl a pénzbıl lehetne javítani a
kemping jelenlegi állapotát, egyéb más célt szolgálhatna.
Bernát László véleménye szerint az amúgy is csökkenı idegenforgalmat tovább rontaná az adó bevezetése.
Gál László véleménye szerint elıbb meg kell fogni az idelátogatókat, és csak késıbb adóztatni ıket.
Miután a jelenlevıknek a helyi adó rendelet-tervezetekkel kapcsolatosan több hozzászólása nem volt így dr. Frankó Károly
polgármester megköszönte az érékes hozzászólásokat. A képviselı-testület az itt hallottakat mérlegelni fogja, az elhangzottakat figyelembe fogja venni a tervezetek további vitája során.
Megköszönte a jelenlevıknek, hogy a közmeghallgatást jelenlétükkel megtisztelték, majd felkérte a képviselı-testület tagjait, hogy néhány bejelentés megtárgyalására maradjanak még az
ülésterembe, majd a közmeghallgatást berekesztette.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy mint a testület
bizonyára emlékszik rá, az október 15-i ülésen szó volt a Békés Megyei üdítıipari Vállalat tulajdont képezı szeszfızdérıl.
Akkor a testület nem foglalt állást az ügyben. Kérte a testület javaslatait a szeszfızdével kapcsolatosan.
A képviselı-testület tagjai úgy foglaltak állást, hogy a november 19-re testületi ülésen írásos elıterjesztés készüljön,
mely alapján dönteni fognak.
A polgármester elmondta továbbá, hogy a Fı úton az l. sz. Általános Iskola mellett épülı üzletsor vállalkozói kérelemmel

fordultak a testület felé, mely szerint az üzletsor elıtt szeretnének leállósávot építeni. A közúti Igazgatóság
Gyomaendrıdi Szakaszmérnöksége a leállósáv létesítéséhez hozzájárult. A vállalkozók az alapozási és egyéb munkálatokat elvégeznék, az önkormányzattól csupán 40 ezer forint támogatást
kérnének az aszfaltburkolattal való ellátás érdekében.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
járuljon hozzá a Fı út 187. sz. elıtt a leállósáv megépítéséhez, valamint a kért anyagi támogatást biztosítsa a vállalkozók számára.
A Képviselı-testület jelenlévı 17 tagja közül 16 képviselı támogatta a kérelmet, l fı tartózkodott a szavazástól.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
238/1991./X.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dezsı Zoltán
és társai kérelmét támogatja.
A vállalkozók részére 40.000 Ft támogatást biztosít
a Fı út 187. szám alatti üzletsor elıtti leállósáv
megépítéséhez.
Az összeg fedezetéül az 1991. évi költségvetési tartalékot jelöli meg.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az
1991. évi költségvetésrıl szóló rendeletet a fentiek
figyelembevételével módosítsa.
Utasítja továbbá a jegyzıt, hogy az összeg átutalásáról a pénzügyi csoporton keresztül gondoskodjon.
Határidı: 1991. november 30.
Felelıs : Csorba Csaba mb. jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a svédországi
segélyszállítmányból a helyi Vöröskereszt 200.000 Ft-ot árusított ki. A Vöröskereszt kérte az önkormányzat anyagi támogatását egyrészt ahhoz, hogy a szokásos novemberi véradás lebonyolításához anyagi támogatást kérnének. A korábbi években is
mindig kaptak támogatást, melynek összegbe 20 ezer forint
volt. Most is szeretnék tisztelettel kérni a fenti összeget.

Ugyanakkor a városban élı menekültek megsegítéshez kértek 20
vagy 30 ezer forint támogatást.
A polgár javasolta, hogy mind a váradáshoz, mind pedig a menekültek segítésére kért pénzt szavazza meg a testület.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
239./1991./X.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Vöröskereszt támogatására 50.000 Ft-ot biztosít.
Ezen belül 20.000 Ft-ot a november hónapban megtartandó váradó nap finanszírozására, míg 30.000 Ft-ot
az itt élı menekültek támogatására.
Az összeg fedezetéül az 1991. évi költségvetési tartalékot jelöli meg a testület.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az
1991. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását
a fentiek figyelembevételével készítse elı és terjessze a testület elé.
Határidı: 1991. november 30.
Felelıs : jegyzı
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke Gellai József kérte a
tisztelt képviselıket, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem
képviselı tagjaként járuljon hozzá dr. Debreceni Gizella felvételéhez, ugyanakkor kérte a testületet, hogy Hangya Lajosné
képviselı bizottsági tag Pénzügyi és Ellenırzési Bizottságba
történı áthelyezését engedélyezze. Elmondta, hogy Hangya
Lajosné kérte az áthelyezését, mellyel mindkét érintett bizottsági elnök egyetértett, és a maga részérıl megköszönte
Hangya Lajosné ügyrendi bizottságban végzett eddigi munkáját.
Javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a két bizottsági tagsági felvétellel kapcsolatosan alkossanak rendeletet. A rendelet l. §-a rendelkezzen arról, hogy dr. Debreceni Gizellát a
képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem képviselı
bizottsági tagjának megválassza, a 2. §-a rendelkezzen Hangya
Lajosné Ügyrendi és Jogi Bizottságból a Pénzügyi és Ellenırzı
Bizottságba történı áthelyezésérıl. A rendelet kihirdetése
napján lép hatályba.

A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és
egyhangú szavazással megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
16/1991./XI.../KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
6. számú mellékletének
/Az önkormányzati bizottságok tagjainak névsora/
módosításáról.
/A rendelet szövege a jegyzıkönyv melléklete./
Miután több bejelentés, interpelláció nem volt, a polgármester
az ülést bezárta.

K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

dr. Kovács Béla
hitelesítı

Csorba Csaba
mb. jegyzı

Hornok Lajosné
hitelesítı

