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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. május 15-én (Szerda) 16.30 órakor tartott 
soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme 

 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, 

Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, 
Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József, Kovács János, Marton István, Sajni 
József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Dr. Farkas Roland irodavezető, Maronicsné Dr. Borka Beáta 
osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető  
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor elkezdjük. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a 
meghívást. Mivel három határidős témánk van, ezért kellett ezt a soron kívüli közgyűlést összehívni. 
Kettő olyan, ami bennünket érint. Pontosabban a nálunk működő intézményeket, és ha minden igaz, 
akkor a holnapi napig föl kell adni ugye az oktatási területtel kapcsolatban levő napirendi pontokról való 
döntésünket, és ezért kellett mára legkésőbb összehívni ezt a közgyűlést, soron kívüli közgyűlést. A 
harmadik dolog, az pedig egy cégnek a pályázatával kapcsolatos, pontosabban a finanszírozással, 
pályázati finanszírozással kapcsolatos kérését kell ugyancsak határidőre megtennünk. Sőt, egy negyedik 
téma is, ami határidős, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-nek a 2012. évi beszámolója, mert jövő hét 
végén lesz a taggyűlés és azon nekünk, közgyűlésük, ami a mi képviselőnknek a közgyűlésnek a 
döntését kell képviselnie. Tehát ezért van ez a mai soron kívüli közgyűlés. Úgyhogy ezért is köszönöm, 
hogy eljöttek. És akkor azt javaslom, hogy a javasolt napirendi pontok úgy egészüljenek ki, hogy 
negyedik napirendi pontként a javaslat zárt ülés tartására a következő napirendet vegyük fel „Javaslat az 
Ipari Parkban értékesített 649/121. hrsz-ú ingatlanra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló 
jelzálogjog alapításához történő hozzájárulás megadására”. Ez egyébként a tegnapi napon felkerült a 
honlapra. Szeretném megkérdezni, hogy a napirendi pontokhoz még az elfogadása előtt - hogy ne 
zavarodjak össze a dolgokban - van-e valakinek hozzászólása? 
 
Fodor Csaba: A 3-as napirendi pont a Vízmű beszámolója, ez zárt ülési javaslat. Én azt gondolom, hogy 
ennek nem kell zárt ülésen lenni. Van olyan eleme, ami mehet zárt ülésre, én azt nem vitatom, de maga 
a mérleg, az semmiképpen sem, hiszen az amúgy is nyilvános, azt be kell csatolni. Tehát az publikus 
adat, arról nincs értelme zárt ülést tartani. Ha egyébként a kiegészítő mellékletekben vagy más 
beszámolóban, azt gondolja, azt kéri a cég, hogy az legyen zárt ülésen, azon el lehet gondolkodni, bár 
én azt hiszem, hogy ez meg arcátlanság, mert annak a cégnek tudnia kell, hogy ő a tulajdonos, vagy az 
üzemeltett önkormányzatok területéről, a lakosságtól szedi be ezeket a pénzeket. A lakosságnak, 
aminek nagyjából a fele Nagykanizsa, tehát a tulajdoni részeket ….tekintve tulajdonolja ezt a céget, 
tehát őnekik meg joga van tudni, hogy az ő általuk beszedett vízdíjból, szennyvízdíjból mire költött, vagy 
mire költött helyesen, vagy mire nem költött helyesen, mire pazarolt pénzt a Vízmű Zrt. Tehát én azt 
hiszem, hogy ez így tisztességesebb lenne, ha ezt nyílt ülésen beszélhetnénk meg. De mondom, ha a 
beszámoló részében van olyan elem, amelyet kér, ám mehet zárt ülésen, de maga a mérleg, az 
fölösleges, hogy zárt ülésre kerüljön, hiszen nyilvános. Pontosítom. Nagykanizsa………….ennek a 
cégnek.   
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Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. A közgyűlés el fogja dönteni azt, hogy ezt zárt ülésen tartja-e, 
kívánja tárgyalni a cég kérésének megfelelően, vagy nyílt ülésen. Egyébként az adatok - úgy, ahogy Ön 
mondja képviselő úr - teljesen nyilvánosak. Tehát, aki hozzá akar férni, így is, úgy is hozzá tud férni, és 
kérdéseket ezzel kapcsolatban tehet olyat, amit a cég kénytelen megválaszolni még akkor is, ha esetleg 
nem tetszene neki. További hozzászólót nem látok. Akkor a napirendet szeretném megszavaztatni, de 
még mielőtt ezt megtenném, ha Fodor képviselőnek, ha jól értem a javaslatát, akkor egy módosító 
javaslat, hogy ezt nyílt ülésen tárgyaljuk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem, tegye föl a kezét. Tehát a 3-as 
napirendi pontot ne zárt ülésen, hanem nyílt ülésen tárgyaljuk, azt javasolta Fodor képviselő úr.  
 
Dr. Fodor Csaba: Igen, ez az első. Illetőleg azt, hogyha a beszámolóval kapcsolatos mégis azt 
gondolja, hogy van neki üzleti titok, akkor azt a részét tárgyalhatjuk zárt ülésen, de a mérlegrészét azt 
semmiképpen.  
 
Cseresnyés Péter: Ezzel a kiegészítéssel teszem föl szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kérem, tegye 
föl a kezét.   
 
 
A közgyűlés 6 igen, 10 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
 
 

136/2013.(V.15.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Fodor Csaba 
képviselőnek azt a javaslatát, hogy „A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2012. 
évi beszámolója, döntés az adózott eredmény felhasználásáról” előterjesztés 
azon részét, amely nem minősül üzleti titoknak, nyílt ülés keretében tárgyalják. 

 
 
Cseresnyés Péter: A napirendi pontokat, a meghívó szerinti napirendi pontokat az én kiegészítésemmel 
– tehát zárt ülésre menjen, mert elég fontos, amit fölolvastam – el tudja fogadni, az kérem, szavazza 
meg. 
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

137/2013.(V.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. május 15-i soron kívüli 
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés:  

 
1. Javaslat szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
2. Javaslat az oktatási intézmények átszervezésének véleményezésére 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Tomity Mária tankerületi igazgató, Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Nagykanizsa Tankerület, Nagykanizsa, Eötvös 
tér 16., (maria.tomity@klik.hu) 
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Zárt ülés: 
 

3. A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2012. évi beszámolója, döntés az 
adózott eredmény felhasználásáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató Délzalai Víz- és 
Csatornamű Zrt., Brachtl Elemér könyvvizsgáló (WEST HUNGARY AUDIT 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.)  

4. Javaslat az Ipari Parkban értékesített 649/121. hrsz-ú ingatlanra a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség javára szóló jelzálogjog alapításához történő 
hozzájárulás megadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
1. Javaslat szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, hogy valakinek van-e kérdése, hozzáfűznivalója? Szokásos 
pályázatról van szó, hogy minél kevesebbe kerüljön nekünk. Egyébként én azt hiszem, hogy. Nem 
tudom, hogy van-e mód és lehetőség majd a módosításra. Jobb lenne, ha …….mert tudomásom szerint 
még az évközben a gyerekek száma lényegesen nagyobb ahhoz, hogy 100 %-ban finanszírozzunk. 
Nem kell nekik fizetni. Ennél a számnál, mint amennyien a nyári étkeztetést igénybe akarnák venni. Jó 
lenne, hogyha ennél több gyerek jelentkezne nyárra.  
 
Sajni József: A bizottsági ülésen már előadtam én a véleményemet ez ügyben. Egyrészt annak örülni 
kell, hogy központilag biztosítanak arra lehetőséget, hogy ezek a gyerekek támogatásban részesüljenek 
a nyáron, és az étkeztetésük biztosított legyen. Jelen pillanatban a városban 1463 gyermek jogosult 
lenne arra, hogy igénybe vegye ezt a támogatást és ebből a jelentkezések alapján 244 fő lesz, aki ezt 
jelen pillanatban az adatok alapján megkapja. Természetesen, mivel hogy ezt egy adott központi vagy 
központi helyen lévő konyhán biztosítják, ezt az ellátást, ez eleve korlátozza az igénybevételt. Márpedig 
én elfogadom azt az érvet is, hogy nagyon sok gyerek egyáltalán nem is akarja igénybe venni, vagy 
szülő. Viszont az esélye annak, hogy azonos feltétellel vegyék igénybe az által, hogy adott központi 
helyen van az étkeztetés, tehát nevezzük meg, mondjuk a Péterfy Sándor Általános Iskola konyháján, 
természetesen, hogy azok a pici gyerekek, akik nyáron esetleg egyedül, vagy nem tudom én, valakivel 
kéne, hogy utazzanak, ezt csak korlátozva tudnák igénybe venni. Tehát még egyszer. Itt most nemcsak 
a külterületek, hanem akár a városban is az elérhetősége ennek korlátozott és ugye nem tudom, hogy 
mennyit tettünk meg azért, hogy esetleg azok is, akik emiatt, mert az elérhetősége ennek korlátozva van, 
hogy netán az önkormányzat valamit tesz-e, vagy tett-e? Ezt tavaly is megkérdeztem, meg elmondtam, 
hogy igenis, tehát az igénybevevő köre szélesebb legyen. Én biztos vagyok benne, hogyha valamit 
tenne az önkormányzat azért, hogy vagy az étel menjen, vagy a gyerek jöjjön, abban az esetben biztos, 
hogy ennél többen vennék igénybe. És hát én ezt szeretném is és ehhez, hogyha lenne egy pótfelmérés, 
és lenne rá lehetőségünk, akkor ezt a kört szélesíteni lehetne, vagy kellene.   
 
Cseresnyés Péter: Nem érv, hanem tény, hogy ennyien jelentkeztek. Egyébként az elmúlt években is 
hasonló számú jelentkező van sajnos, sőt kevesebb ennél. Tehát azt mondom, hogy ebben az évben 
még egy kicsit többen is jelentkeztek, mint a szokásos. Az, hogy nyitva tartsunk jelentős költségen 
különböző étkeztető helyeket, vagy szolgáltatási helyeket, az pedig azért nem lenne jó, hogyha plusz 
pénzbe kerülne nekünk. Hogyha az igények úgy alakultak volna és lényegesen több gyerek jelentkezett 
volna, úgyis megoldottuk volna, hogy azok a gyerekek hozzáférjenek ne egy helyen, hanem több helyen 
is az étkezéshez. Ehhez viszont jelentkezni kell. De nemcsak jelentkezni kell, hanem igénybe is kell 
venni a szolgáltatást. Tehát az nem elég, hogy jelentkezünk, majd egy hét múlva nem járunk el, mert 
éppen a nyári időszakban mégis kényelmesebb otthon maradni. Tehát azért felelőssége is van az 
önkormányzatnak is, meg azoknak is, akik igénybe akarják ezt venni. Osztályvezető asszony valamit 
akart mondani. 
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Bagarus Ágnes: Azok a gyermekek, akik a napközis tábort igénybe veszik, illetve az óvodai nyári 
ügyeletet, azok ebből a körből kiesnek, de természetesen, hogy ott ingyenes étkezésre jogosultak, akkor 
ettől nyáron ők ingyen étkeznek. Tehát azért az 1400 főhöz képest ez a 244 fő ez több gyermek. De az 
óvodások esetében a szülők inkább a nyári ügyeletet veszik igénybe, hiszen most már két óvodát kell 
három éve egész nyáron nyitva tartanunk. Tehát azért az óvodás gyerekeknél én úgy gondolom, hogy itt 
az ellátást biztosabban megkapja a gyermek, mint hogyha csak ebédelni behordja. Illetve napközis 
táborba is inkább az alsós gyerekek száma jellemző.  
 
Cseresnyés Péter: Lássuk be, egy kamasz gyereknek - tehát zárójelben és nagyon csöndesen 
mondom – már snassz eljárni ebédelni. Biztos vagyok benne, hogy ez is benne van.  
 
Bene Csaba: A Pénzügyi Bizottságon is fölvetődtek ezek a kérdések. Én örömmel vettem azt a 
tájékoztatást, hogy a tavalyi számhoz viszonyítva majdnem megduplázódott azoknak a száma, akik ezt 
igénybe veszik. Tehát nem ugyanannyi, hanem majdnem duplája, mert 140 körüli volt a tavalyi igénybe 
vett ilyen szolgáltatás. És azt is megkaptuk tájékoztatásul, hogy a felmérés során – mert azért 
megkérdeztek mindenkit, megkerestek mindenkit, aki erre jogosult – nem merült fel ilyen igény. Tehát 
szóba sem került az, hogy azért nem veszi valaki igénybe ezt a szolgáltatást, mert nem az adott 
területen tudja igénybe venni, hanem be kell utazni érte.  
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. Szavazásra teszem föl a határozati javaslatot, mind 
a három pontját egyben. Aki el tudja fogadni, az kérem, tegye föl a kezét. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

138/2013.(V.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. támogatja a települési önkormányzatok részére szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatások igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  30/2013.(IV.30.) EMMI 
rendeletben meghatározott, a szociális nyári gyermekétkeztetésre 
vonatkozó támogatási kérelem benyújtását a 2. és 3. pontban 
meghatározott feltételekkel.  Nyertes támogatási kérelem esetén a 
legfeljebb 3.671.712.-Ft mértékű saját forrását a 2013. évi költségvetés 1/16 
számú melléklet önkormányzati pályázati önrészek céltartalék működési 
célra sor terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelemmel összefüggésben felmerülő dokumentumok aláírására. 

 
Határidő:  2013. május 16. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika irodavezető Pályázati Iroda 

 Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály) 
              

2. felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés idejére a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ, az Egyesített Bölcsőde és a Központi Rózsa Óvoda 
közreműködésével szervezze meg az ehhez kapcsolódó szabadidős 
programot. 

 
Határidő:   2013. augusztus 31. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
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(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető Művelődési és Sportosztály 
  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető Szociális Osztály 
  Körmendi Viktória intézményvezető, Egyesített Bölcsőde 

 Dr. Kaszás Gizella igazgató, Családsegítő és Gyermekjóléti 
 Központ 

  Böjti Istvánné Óvodavezető Központi Rózsa Óvoda)  
 

3. vállalja, hogy az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási 
összeg legalább 30%-ának megfelelő értékben 
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. 

pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő, 
b) a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről 

szóló 52/2010.(IV.30.) FVM rendelet 2. § (1) pontja szerinti kistermelő, 
c) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § i) pontja szerinti családi 

gazdálkodó, vagy 
d) a Tft. 3. § k) pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységet 

folytató, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás 
által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja.  

  
Határidő:  2013. augusztus 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető Művelődési és Sportosztály 

 Körmendi Viktória intézményvezető, Egyesített Bölcsőde) 
 
 
 
2. Javaslat az oktatási intézmények átszervezésének véleményezésére (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Tomity Mária tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Nagykanizsa Tankerület, Nagykanizsa, Eötvös tér 16., (maria.tomity@klik.hu) 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt két olyan dolgot kellett megtennünk megint csak határidőre, ami kötelező 
penzumként elő volt írva, mert megváltoztak a feltételek. Szeretném megkérdezni a közgyűlés tagjait, 
hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez?  
 
Sajni József: Az előterjesztésből igazából azt látjuk, hogy az átszervezés jelen pillanatban…. 
 
Cseresnyés Péter: Egy pillanat! Hogyha egy kicsit lehet, halkabban beszéljünk, mert nem halljuk a 
hozzászólókat. 
 
Sajni József: Ezen előterjesztés leginkább a Szivárvány EGYMI-t érinti, mégpedig az által, hogy az 
ellátásában feladatelvonás történik, és én úgy gondolom, hogy ennek az intézménynek az életében ez 
elég erős csapolás lesz, és nem tudjuk, hogy ebből következően majd aztán milyen átszervezésre kerül 
sor. De az, hogy itt a szakszolgálati ellátásban bizony, tehát feladatcsökkenések lesznek, hát ez 
biztosan majd valamilyen konzekvenciákkal fog járni, amit most még nem látunk. Hiszen, ha a megyei 
fejlesztési tervet, ha valaki megnézte, a közoktatás megyei fejlesztési tervét - amiről egyelőre és annak 
ajánlom mindenkinek a figyelmébe -, a 4-es pontját, abban igazán nem lehet látni azt, hogy most 
megtörtént egy felmérés. Van itt egy ilyen helyzetelemzés. De azt, hogy a 4-es pontban, hogy milyen 
fejlesztési vagy milyen szervezési elképzelések adódnak, ebből ez nem látszik. Viszont az már látszik, 
hogy bizonyos feladatok igenis átkerülnek, elkerülnek, idekerülnek. Lehet látni, már a szakképző 
intézményeknél is lehet hallani, hogy megtörténnek bizonyos szervezési kérdések. Ezek átkerülnek már 
az általános iskolás szintre is. Már ott is van ilyen mozgás, hogy bizonyos intézményeknél egy lesz, 
kettő, hogy lesz, mint lesz. Én azt kérném, hogy az önkormányzat azért ezeket próbálja meg - és 
polgármester urat is kérném – nyomon követni annak ellenére, hogy vannak kérdések, amiben nem 
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vagyunk kompetensek, vagy nem úgy vagyunk kompetensek, mint szeretnénk. De azért jó lenne, ha az 
önkormányzat valamennyire tisztában lenne, hogy a területen lévő közoktatási rendszer, az milyen 
átalakuláson akar keresztülmenni, vagy milyen átalakulást terveznek ebben a jövőben.  
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor a vitát lezárom. A 
szakszolgálat átszervezésére többek között azért volt szükség, mert országosan nem úgy működött, 
mint ahogy nálunk. Nálunk kitűnően működött annak köszönhetően, hogy a vezetés egy ….szerű 
rendszert épített föl. És országosan azért kellett átszervezni ezt az egészet, mert valami működési 
egységet be kellett vinni a rendszerbe. Ennek ez a forma, ami nálunk működött, most nem, ez most nem 
biztos, hogy ennek a formának kedvezni fog, ez tény és való. De természetesen azon leszek én személy 
szerint is, hogy ne lássa kárát a mi szervezetünk. De a feladatot külön kellett választani. A döntésre 
emiatt van most szükség. Egyébként az, hogy mi történik oktatási területén, a megfelelő szakemberek 
ezt tudják. Mind osztályvezető asszony tudja, mind az intézményvezetők tudják. Napi kapcsolatban 
vannak velük. Az átalakítás, az folyamatban van. Ezt igazgató urak el tudják mondani a közgyűlésen, 
akik itt ülnek, hogy a folyamatba hogyan vonják Őket be. Szavazásra teszem föl a határozati javaslatot. 
Aki el tudja fogadni, az kérem, tegye föl a kezét. 
 
 
A közgyűlés 13 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

139/2013.(V.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 

1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó javaslatára 
egyetért a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti alapító okirat módosításával. 

 
Határidő:   2013. május 16. 
Felelős :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
2. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó javaslatára 

egyetért a Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola jelen előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti alapító okirat módosításával. 

 
Határidő:   2013. május 16. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
Cseresnyés Péter:  Köszönöm szépen. Elrendelem a zárt ülést.  
 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 140/2013.(V.15.) - 142/2013.(V.15.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.55 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
 
 


