JEGYZŐKÖNYV
Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint felsoroltak.
Fazekas László tisztelettel köszönti a képviselő-testület jelen lévő tagjait, a meghívottakat,
megjelenteket és a kábeltelevízió nézőit.
Megállapítja, hogy a 12 képviselő közül 11 fő jelen van, tehát a képviselő-testületi ülés
határozatképes.
Kaáriné Kabay Lilla előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
A képviselő-testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szemőkné Szedlacsek Judit és dr. Pécsi Angéla képviselőket
javasolja, amit a képviselő-testület tudomásul vett.
Fazekas László: Javaslatot teszek a napirendre.

Napirend:
1./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
2./ Előterjesztés Albertirsa Város 2011. évi költségvetésének módosításáról
(1. módosítás)
Előadó: Fazekas László polgármester
3./ Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás támogatása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
4./ Egyebek
Fazekas László: Kérdése, észrevétele kinek van a napirendi javaslathoz? Nincs. Aki elfogadja
a napirendi javaslatot, most kérem, hogy jelezze.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontok tárgyalására tett
javaslatot elfogadta.
Fazekas László: Egyebekben kinek lesz kérdése, interpellációja, közérdekű bejelentése?
Szemőkné Szedlacsek Judit, Szőke Szabolcs, Lebanov József és Kovács Lászlóné képviselők
kérnek szót.
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1./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A közművelődési érdekeltségnövelő támogatást egy 2004-es minisztériumi
rendelet teszi lehetővé, ennek keretében pályáztunk a művelődési ház nagytermében lévő
székek cseréjére, amelyek igen viseltes állapotúak, tehát mindenképpen megérettek a cserére.
A vonatkozó rendelet, ami szabályozza a pályázati lehetőséget az önerő biztosítékának
bizonyítékaként annyit kért, hogy másolati példányban küldjük el a költségvetési
rendeletünknek azt a részét, ami bizonyítja, hogy szükséges esetén a kellő sajáterő
rendelkezésre áll. Ezt megtettük, de ennek ellenére hiánypótlásra szólítottak fel minket az
elmúlt napokban, s kérnek egy formális testületi határozatot is, amely kimondja, hogy részt
kívánunk venni a pályázaton és a sajáterő rendelkezésre áll. Ezért kellett ilyen hirtelen
napirendre tűzni a témát.
Bizottsági vélemények következnek.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az előterjesztés
elfogadását.
Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatta.
Fazekas László: Aki a határozati javaslatot, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (IV. 13.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albertirsa, Móra
Ferenc Művelődési Ház eszközbeszerzésére benyújtja a támogatási igényét a 4/2004.(II.20.)
NKÖM rendelet az „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen kiírt pályázatára.
A saját forrás nagysága: 6.000.000.- Ft, melyet a képviselő-testület a 2011. évi költségvetési
tartalék terhére biztosít.
HATÁRIDŐ a hiánypótlás benyújtására: 2011. április 18.
FELELŐS: Fazekas László polgármester
2./ Előterjesztés Albertirsa Város 2011. évi költségvetésének módosításáról
(1. módosítás)
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Ezt az előterjesztést abban bízva készítettük, hogy az előző napirendi pont
határozati javaslata többséget kap, hiszen ebben az esetben módosítanunk kell a költségvetési
rendeletünket. De ha már módosítást eszközlünk, akkor azokat a pontokat is javasoljuk a
költségvetési rendeletben módosítani, amelyekről korábban testületi határozat született. A
Móra Ferenc Művelődési Ház dologi kiadásai címszón kívül valamennyi, az előterjesztésben
szereplő tétel ilyen dolgot céloz – korábbi testületi határozatnak a költségvetési rendeletünk
történő átvezetéséről van szó.
Bizottsági vélemények következnek.
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Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Fazekas László: Aki elfogadja az előterjesztést, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetési rendeletéről szóló
6/ 2011.( II.16.) rendelet módosításáról
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 3.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2011.évi kiadási előirányzatok
Polgármesteri Hivatal kiadásai
2011. évi
módosított
előirányzat

Feladat

2011. évi
módosítás
utáni
előirányzat

2011.évi
módosítás

Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Tartalék (pályázati önerő)
Móra Ferenc Művelődési Ház
Dologi kiadások
Családsegítő és Gyermekjóléti szolg.
Felhalmozási kiadások
Tessedik S.Ált.Iskola
Felhalmozási kiadások
Dologi kiadások
Kiadások összesen:

12 204

-11 989

215

11 707

6 000

17 707

2 000

1 608

3 608

0
33 316

3 381
1 000

3 381
34 316

1 593 734

0

1 593 734

A 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után 1.593.734 e Ft-ra változik.
2.§
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Albertirsa, 2011.április 12.
Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2011. április 14-én kihirdetve.
Kovács Zoltánné dr.
jegyző
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3./ Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás támogatása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: Még 2008 júniusában döntött úgy Pest megye önkormányzata, aki fenntartója
az alapfokú művészetoktatásnak, Albertirsa esetében is, hogy a telephelyeken folyó oktatásról
csak abban az esetben gondoskodik, ha annak költségéről az érintett települési
önkormányzatok hozzájárulnak. Az előterjesztésben részletesen leírtuk az azóta történteket.
Most azért kell ily gyorsan döntenünk, mert április 18-ig az arra illetékeseknek a Megyei
Közgyűlés felé kell készíteniük egy előterjesztést arról, hogy hol folyjék tovább a
művészetoktatás, s hol ne és csak azokon a településeken folytatódhat ez a tevékenység,
amely települési önkormányzatok aláírnak egy szerződést és a szerződés alapján vállalják a
fenntartáshoz szükséges önkormányzati bepótlást 50 %-ának teljesítését.
Ennek megfelelően két határozati javaslatot készítettünk. Az első határozati javaslat egy
alternatívát is tartalmaz és a tagintézményben folyó művészetoktatás finanszírozásáról szól. A
tagintézmény pedig jelen esetben: Albertirsa, Luther u. 2/1. szám alatti épületet jelenti. Az
alternatíva pedig a határozati javaslat 2. pontjában van: 2010. szeptember 1-től (amire volt
egy korábbi határozatunk) vagy pedig 2011. szeptember 1-től vállaljuk ennek a bepótlásnak
az 50 %-át. A 2. sz. határozati javaslat az a telephelyen folyó képzés finanszírozásához
történő hozzájárulásról szól, a telephely az pedig a Pesti út 110, tehát az Alberti Evangélikus
Iskola épülete.
Ma délután kaptunk egy új táblázatot, miután tegnap tudtuk jelezni a Megyei Közgyűlés
illetékeseinek, hogy számszaki hibát tartalmaz a részünkre elküldött táblázatuk. Aztán
megküldték az általuk jónak tartottat, de sajnos ebben is találtunk számszaki hibát. Már nem
olyan nagy az eltérés, mint az előterjesztésben kiadott esetben. A bizottsági ülésen a konkrét
számszaki hibát ismertette a pénzügyi irodavezető, de most hagy mondjam el még egyszer.
Tehát a bevételek tételsorban, a Pesti úti telephely esetén a normatívának, ill. a térítési
díjaknak az összege helyesen 799 e Ft, s ennek megfelelően a fenntartói kiegészítés pedig 839
e Ft. Ebben az esetben a táblázat alatti szövegrész így helyes „A támogató önkormányzatra
háruló fenntartói kiegészítés összege 2011. évre a tagintézmény tekintetében 7.775 e Ft, a
telephely tekintetében 420 e Ft.”
Még utalok arra, ami elhangzott a bizottsági üléseken, hogy az idei költségvetésünk tartalmaz
előző becslések szerint 12 millió Ft hozzájárulást a 2011-es évhez, és 4 millió Ft hozzájárulást
a 2010-es évre, mivel van egy ehhez kapcsolódó határozatunk. Miután nem tudtuk megkötni a
Megyei Önkormányzattal a támogatás alapjául szolgáló szerződést, 2010-ben nem utaltunk.
Bizottsági vélemények következnek.
Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a határozati javaslatoknál a 2011-es
változatot támogatjuk. Viszont van egy testületi határozatunk, ami a 2010-es évre vonatkozik.
Ez nem ellentétes a mostani határozati javaslattal?
Fazekas László: Amennyiben a döntés a 2011. szeptember 1-től szóló időszakra vonatkozik
majd, akkor nyilván a szerződésben is módosítani kell. A két ülés közötti szünetben
egyeztettem Jegyző Asszonnyal, ill. Lebanov Úrral, mint a tagintézmény vezetőjével, és
erősen megfontolnám most már, hogy kockáztassuk-e a 2010-es év ki nem fizetését, ugyanis
ténylegesen kialakulhat egy olyan helyzet, hogy akkor nincs szerződés. Ha nincs szerződés,
akkor nincs művészetoktatás. Sajnos úgy érzem, hogy elég nehezen volt követhető az elmúlt
két évben a megye magatartása ebben a témakörben, most pedig van egy kis diktátum íze a
dolognak. Egész egyszerűen nincs eszköz a kezünkben, ha meg akarjuk őrizni a
művészetoktatást. Éppen ezért ennek mindenképpen kérem az átgondolását.
Bizottsági vélemények következnek.
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Sági Józsefné: A Pénzügyi Bizottság figyelembe véve a számszaki korrigálásokat, mindkét
határozati javaslatot javasolja elfogadásra 2011-es dátummal.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság is szintén 2011-es dátummal mindkét határozati
javaslatot javasolja elfogadásra.
Elter János: A Jogi, Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot támogatta 2011-től.
Fazekas László: Most hangosan gondolkodom. Tehát akár melyik változatot támogatja a
többség most (2010 vagy 2011. szeptember 1.), a 277/2010. (X.28.) sz. határozatunkat
mindkét esetben vissza kell vonni. Ugyanis ez a határozatunk 2010. szeptember 1-től 2011.
augusztus 31-ig terjedő időszakra szól.
Akkor aki egyetért azzal, hogy a 277/2010. (X.28.) sz. határozatot visszavonjuk, az most
kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (IV. 13.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 277/2010. (X.28.)
számú határozatát.
A mai előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslattal kapcsolatban még egyszer
mondom magam részéről felülbírálom a másfél órával ezelőtt mondottakat. Úgy gondolom,
ha már eljutottunk addig, hogy egy megállapodás küszöbén vagyunk, és egyébként
rendelkezésre áll a költségvetésben az ehhez szükséges összeg, akkor ne kockáztassuk azzal,
hogy most elölről elkezdődik egy adok-kapok, s azt mondja a megye, hogy akkor csináljátok.
Tehát én 2010. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig terjedő változatról szavaztatok.
Elter János: Egy ügyrendi kérdésem lenne. A határozati javaslatoknál a határidő április 30, és
április 18-ig kell nyilatkoznunk. Érdemes előre hozni a határidőt?
Kovács Zoltánné dr.: Nem a nyilatkozatra írtam az április 30-át, hanem a megállapodás
aláírására.
Fazekas László: Szerintem úgy pontosítsuk, hogy „Határidő a határozat közlésére: 2011.
április 18.” Mindkét határozati javaslat esetében természetesen…
Aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja az említett pontosításokkal, az most kérem, hogy
jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
65/2011. (IV. 13.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. kifejezi azon szándékot, hogy az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény Albertirsa,
Luther u. 2/1. szám alatti tagintézményében folyó művészetoktatási képzés
finanszírozásában részt vállal;
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2. vállalja, hogy az Albertirsa, Luther u. 2/1. tagintézményben folyó képzés
finanszírozásához a saját bevételen és normatíván felüli önkormányzati támogatás 50
%-át 2010. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig megfizeti;
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Albertirsa, Luther u. 2/1. szám
alatti tagintézményben folyó művészetoktatási feladatok finanszírozására vonatkozó, a
határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.
Határidő a határozat közlésére: 2011. április 18.
Felelős: polgármester
Aki a 2. sz. határozati javaslatot támogatja ugyancsak az említett pontosításokkal, az most
kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
66/2011. (IV. 13.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. kifejezi azon szándékot, hogy az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény Albertirsa,
Pesti út 110. szám alatti telephelyén folyó művészetoktatási képzés finanszírozásában
részt vállal;
2. vállalja, hogy az Albertirsa, Pesti út 110. telephelyen folyó képzés finanszírozásához a
saját bevételen és normatíván felüli önkormányzati támogatás 50 %-át 2010.
szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig megfizeti;
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Albertirsa, Pesti út 110. szám alatti
telephelyen folyó művészetoktatási feladatok finanszírozására vonatkozó, a határozat
mellékletét képező megállapodást aláírja.
Határidő a határozat közlésére: 2011. április 18.
Felelős: polgármester

4./ Egyebek
Képviselői egyebek:
Fazekas László: A szokásos nagytakarításra most szombaton kerül sor 9 órától és a gyülekező
helyeket is megjelöltük ebben a kis levélben. Arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el valamelyik
helyszínre vagy próbáljon meg odaszervezni egy-két aktív lelkes embert. Zsákokat,
gumikesztyűt biztosítunk a helyszínen.
A másik témával kapcsolatban a képviselő-társaim többségét már tájékoztattam, és vannak is
már felajánlások. Elmondom röviden, hogy miről van szó. Major János keresett meg azzal,
hogy a Kereső címszó alatt található tartalomjegyzékkel kiadás közeli állapotban van egy
könyve. Ha végigfutunk rajta, látjuk, hogy jó néhány helyi vonatkozása van. Ő önmagától 50
példányban tudná ezt a könyvet megjelentetni, ugyanakkor az Accordia Kiadótól kapott egy
levelet, amelyben tájékoztatják arról, hogy az ünnepi könyvhéten megjelenő tíz accordiás
könyv kap 50-50 ezer Ft-os támogatási lehetőséget egy Ausztriában élő magyar úriembertől, s
a tíz könyv egyike lehet a Major Jánosé, hogyha ő igénybe tudja venni ezt a lehetőséget.
Nem írta bele, de ebben az esetben az 50 példány már is 300-400-ra ugrik, viszont a plusz 50
ezer Ft-hoz neki is a pénztárcájába kell nyúlni egy olyan összegért, amelynek csak egy részét
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tudja vállalni, hiányzik 100 ezer Ft, s azt kérte, hogy a képviselő-testület, ill. aki tud, s akar 10
ezer Ft-tal ehhez hozzájárulni, annak úgy tudja megköszönni, hogy a megjelenéskor 6
példányt ad ebből a könyvből, aki 5 ezer F-tal, annak pedig 3 példányt.
Szemőkné Szedlacsek Judit: Láttam, hogy elkezdődött a kátyúzás, s kint jártam a hűtőház
mögött, s pont akkor raktak meg egy nagy teherautót a föltört anyaggal. Nagyon jó lenne,
hogyha behoznák, s feltöltenék a külterületi útjainkat ezzel, s nem pedig eladnák.
Fazekas László: Felhívom a vállalkozás vezetőjét, csak Jegyző Asszonnyal gondolkozunk
közben, hogy nem minősül-e veszélyes hulladéknak.
Szőke Szabolcs: A Kulturális Bizottság tagjaival és több képviselő-társammal együtt kint
jártunk az albertirsai Zsinagógánál. Fülöp Sándor úr, az Albertirsai Extrémsport Egyesület
vezetője kérte, hogy biztosítsuk részükre az épületet. Többüknek az a véleménye, hogy a
Zsinagógát nem szabadna ilyen célra átadni. A bizottság pedig arról szavazatott, hogy erről a
képviselő-testület döntsön. Tehát majd szeretnék döntést kérni ez ügyben.
Fazekas László: Az áprilisi ülésen nincs ennek akadálya, hogyha Elnök Úr készít egy
előterjesztést erről.
Szőke Szabolcs: Még a hétvégén, sőt hétfőn is ott volt a Hősök útján az a hatalmas földkupac,
amiért már múlt ülésen is szót kértem.
Fazekas László: Gyakorlatilag november végétől nem volt szállítójárművünk, most két hete
van, de az elmúlt két hétben annyi ilyen típusú feladat felhalmozódott, hogy nem tudták
magukat utolérni azok a közhasznú dolgozóink, akiknek egyébként a tavalyi időszakhoz
viszonyítva egy harmada.
Szemőkné Szedlacsek Judit: Arra is jártam, s mire az a kis teherautó elviszi onnan azt a nagy
mennyiségű földet, tönkre is megy.
Fazekas László: Rendben. Akkor ezt hagy szervezzük meg, magamra vállalom. Zárójelben
mondom, hogy lehet nagyobb járművel elhordatni, de több tízezer forintba fog kerülni.
Lebanov József: Két témát szeretnék felvetni. Az egyik az, hogy a kátyúzás során sor kerül-e
a nagyobb padkahibáknak a javítására? Főleg a biciklisek, de sötétben még a gyalogosok
közlekedését is veszélyeztetheti.
Emellett fél éve már, hogy rendelkezésünkre áll az általános iskola 2006-os beruházásával
kapcsolatos szakértői jelentés, és legutóbb két hónappal ezelőtt említette Polgármester Úr,
hogy ennek témájában próbálta nyilatkoztatni a kivitelezőket, de az nem sikerült. Most
hogyan tovább?
Fazekas László: Padkakezelés sajnos nem szerepel a kátyúzásban, s forrást sem látok erre a
költségvetésünkben. Meglátjuk majd, hogy a tavalyi évről marad-e annyi pénzmaradvány,
hogy ilyen plusz feladatokat be tudjuk vállalni.
Az iskolai témával kapcsolatban az előző testületi ülésen adtam egy picit hosszabb
tájékoztatást. Azóta történt egy-két dolog a témában. Ha picit optimista vagyok, akkor bízom
abban, hogy az áprilisi rendes ülésre konkrét előterjesztés készül, amely határozati javaslatot
is tartalmaz. Ha az az egy észrevétel még mindig nem érkezik be, amire várunk, s amire most
már nagyon konkrét ígéret van, akkor pedig olyan tájékoztatást fogok tudni adni, ami bőséges
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és kimerítő. Az sem kizárt, hogy egyébként addig már munkavégzésre is sor kerül.
Olyannyira nem kizárt, hogy a mai napra ígértek egy olyan munkavégzést, amit egy picit én is
meglepőnek tartottam, hogy ilyen módon erre rámozdul a kivitelező. Aztán ma valóban
megjelentek, s közölték, hogy ennek az előkészítésére még kérnek egy kis időt.
Kovács Lászlóné: Több alkalommal már felvetettem, hogy van egy illegális szemétlerakó az
hűtőházzal szemben. Történt azóta bármi változás ez ügyben? Ugyanis egyre csak gyűlik.
Fazekas László: Legjobb tudomásom szerint ment ki felszólítás már ebben az ügyben, de a
testületi ülésig ezt pontosítom.
Kovács Lászlóné: A takarítással kapcsolatban vetődött fel bennem az, hogy vannak nekünk
sportolóink, akiket nem kis összeggel támogatunk – fel kellene hívni a figyelmüket, hogy
vegyenek részt ebben az aktív munkában.
Fazekas László: Ígérem, hogy a testületi ülés után, felhívom az ASE elnökét, hogy próbáljon
ő is rászervezni.
Szőke Szabolcs: Még egyetlen egy kérdésem lenne. Már árpilis közepén vagyunk és május 1jén a strandnak nyitni kellene. Van-e valami fejlemény ezzel kapcsolatban?
Fazekas László: Március 31-én volt testületi ülésünk, s április 1-jén felhívtam a Hajdú Géza
urat, a Budaiút-Invest Kft. vezetőjét megkérdezvén, hogy miután nem tudtunk megegyezni,
mi a hozzáállásuk az üzemeltetéshez. Tulajdonképpen ők üzemeltetni fognak. Jó – mondtam –
miután már áprilist írunk, a következő hét keddi vagy szerdai napján a közöttünk meglévő
szerződés értelmében szeretnénk ellenőrizni a felkészülést. Azt kérte, hogy válasszuk az
április 6-át. Mondtam, hogy rendben van, most szóban közöltem, de még a mai napon megy
írásban is az értesítés. Így is történt. Tehát április 6-án 11 órakor megtörtént az ellenőrzés,
aminek a korábbitól eltérően az volt a tapasztalata, hogy valóban hozzákezdtek a szükséges
felújításokhoz.
Egyébként ugyancsak 6-ára volt a ceglédi bíróságon egy tárgyalás kiírva, a mi általunk
kezdeményezett ügyben. Érdekes volt a részvételi arány: a mi ügyvédünk ott volt, az alperest
nem képviselte senki, de ennél jóval nagyobb balszerencse számunkra, hogy az ügyet tárgyaló
bíró pedig megbetegedett. Hogyha van tárgyalás, s nincs jelen az alperes, akkor már adu lett
volna kezünkben. Most hallatlan szerencséjük volt nekik, ugyanis június 1-jére elnapolták a
tárgyalást.
Major Judit: Pénteken délután öt órakor lesz Csepelen Gérné Mezősi Arankának az a
kiállítása, ami már megrendezésre került volna, ha nem ég le a galéria.
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Fazekas László: Van-e valakinek egyéb, fontos felvetése? Nincs. Az ülésen más nem lévén
nagy tisztelettel megköszönöm minden Képviselő Társamnak a munkáját, köszönöm a
kábeltelevízió nézőinek a figyelmét, és mindazokét, akik itt voltak velünk meghívottként,
vagy érdeklődőként.
Az ülést ezennel bezárom.
k. m. f.
Fazekas László
polgármester

Szemőkné Szedlacsek Judit
jkv. hitelesítő

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

dr. Pécsi Angéla
jkv. hitelesítő
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