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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat és az ülésen
jelenlévı meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fıs képviselıtestületbıl 8 fı képviselı-testületi tag jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására azzal a módosítással, hogy 3./
napirendi pontként tárgyalják meg a „Digitális térkép és kezeléséhez szükséges program
beszerzéséhez elıirányzat biztosítása” napirendi pontot, amelyre irányuló elıterjesztést és
határozati javaslatot a képviselık az ülés elıtt megkapták.
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy akinek új napirendi pont felvételére javaslata van, tegye
meg.
Dr. Nagy István és Mészáros Tamás alpolgármesterek jelezték, hogy a napirendi pontok
megtárgyalása után az egyebekben szeretnének bejelentéssel élni.
Jegyzıkönyv hitelesítınek dr. Nagy István alpolgármestert és Setét Vilmos képviselı-testületi
tagot javasolta.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a meghívóban kiadott és az új napirendi pont felvételét,
valamint a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot fogadja el.
A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban kiadott napirendi pontokat elfogadta. Jegyzıkönyv hitelesítınek dr. Nagy
István alpolgármestert és Setét Vilmos képviselı-testületi tagot megválasztotta.
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Napirendi pontok:
1./ Döntés üres álláshely betöltésérıl
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
2./ Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület támogatási kérelmének megvitatása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ Digitális térkép és kezeléséhez szükséges program beszerzéséhez elıirányzat biztosítása
Elıterjesztı: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása
1./ Döntés üres álláshely betöltésérıl
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az elıterjesztés részletesen tartalmazza a napirendi ponttal kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta,
hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság a mai napon megtartott ülésén tárgyalta e témát és javasolja a
képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi és Jogi Bizottság
kinyilvánította azt is, hogy az iskolavezetésnek mindent meg kell adni ahhoz, hogy sikerrel
mőködjön az új rendszer.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Kérte, hogy készüljön írásos anyag arra vonatkozóan, hogy milyen jellegő gazdasági feladatokat
lát majd el az iskolatitkár, miben jelent ez pluszt vagy esetleg mínuszt a munkája során.
Arról is szeretne tájékoztatást kapni, hogy az óvodai adminisztráció mit jelent a térítési díjak
beszedésén felül. Viszonylag kis leterhelésen kívül milyen jellegő adminisztratív munka hárul a
megváltozott munkaképességő személyre. Indokolt- e 8 órás munkavégzés?
Tudatában van annak, hogy irtózatos a papír alapú munkavégzés, melyet hatékonnyá lehetne
tenni számítógépes program elkészítésével, kezelésével. A koncepcióval egyetért, azonban
ellenzi, hogy a régi struktúrákat finanszírozzák, ugyanis az nem hatékony.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tudomása szerint a leltározási és egyéb feladatokkal egészült ki az iskolatitkár munkaköre, ezek
a feladatok nem igényelnek gazdasági ismereteket. A korábbi években a költségvetés tervezését a
Pénzügyi Irodával egyeztetve készítette el az iskolavezetés. Elmondta, hogy a késıbbiekre
vonatkozóan még tervez az iskolánál racionalizálást, mely nem jár létszámleépítéssel.
Az intézmény vezetıje kérte, hogy a rehabilitált munkakör legyen 8 órás, de errıl jómaga sincs
meggyızıdve, hogy indokolt- e. Az önkormányzat megtakarítást ér el azzal, ha rehabilitált
munkaerıt alkalmaz, ugyanis ez esetben nem kell rehabilitációs járulékot fizetni.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy a késıbbiekben térjenek vissza, hogy indokolt- e a 8 órás munkakör megtartása.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
211/2011. (VI.14.) határozata
egyes intézményi feladatok átszervezésérıl és létszámkeret módosításokról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalnál történt
átszervezéssel és a közoktatási intézményekben rövidesen bekövetkezı személyi változásokkal
összefüggésben 2011. július 1-i hatállyal a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola létszámkeretét
(kisegítı álláshely) és a Mese-Vár Óvoda létszámkeretét (kisegítı álláshely) 1-1 fıvel csökkenti,
a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét (kisegítı álláshely) pedig – a Községgazdálkodási irodán1 fıvel megemeli.
A képviselı-testület a közoktatási intézményeknél jelentkezı személyi juttatás – és munkáltatói
járulék megtakarítást a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe átcsoportosítja, a Polgármesteri
Hivatalnál a létszámkeret növekedésbıl adódó elıirányzatokat a 2011. évi költségvetésében a
rehabilitációs hozzájárulás megtakarításából, illetıleg az átcsoportosított elıirányzatból biztosítja.
A képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetésérıl szóló rendeletének módosítását a határozatban foglaltaknak megfelelıen
terjessze elı.
Határidı: 2011. 07. 01.
Felelıs: jegyzı
2./ Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület támogatási kérelmének megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület a mőködéséhez, rendezvények, táborok megtartásához
100.000.- Ft összegő támogatást kér.
A kérelmet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Javasolja a képviselı-testületnek a
kérelemben foglaltaknak megfelelıen a 100.000.- Ft támogatás odaítélését. Kérte a jelenlévıket,
hogy akinek a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása, véleménye van, az mondja el.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Nem javasolja, hogy a felhalmozási tartalékkeret terhére történjen a támogatás megítélése. Nem
tarja azt sem jónak, hogy –amennyiben a képviselı-testület a támogatást megítéli- a határozatban
ki legyen kötve, hogy a 100.000.- Ft keretösszegbıl mennyit fordítsanak anyagköltségre,
kézmőves foglalkozásokra, versenyekre, tiszteletdíjakra, reklám és plakát költségre. Az egyesület
majd tételesen számoljon el a felhasznált összegrıl. A Pénzügyi Bizottsági ülésen arról is szó
volt, hogy a civil szervezetek a költségvetés készítésekor jelezzék a képviselı-testületnek
támogatási igényük mértékét.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslaton felül egy másik határozat meghozatalát,
mely szerint a civil szervezetek 2011. október 31-ig terjesszék elı a következı évi
költségvetésüket, és az ehhez szükséges forrásokat.
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A költségvetési koncepcióval egyidejőleg a rendezvényszervezı köteles elıterjeszteni a
következı évi önkormányzati programok, rendezvények teljes rendszerét, pontos dátumát a
megpályáztatott programok lebonyolításához szükséges összegekkel együtt.
Szmolkáné Bene Ibolya rendezvényszervezı:
Nem tartja jónak, hogy ilyen korán árajánlatot kérnek, mert ha nem kötik le a megpályázatott
eseményt, akkor mások lefoglalhatják.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Úgy véli, hogy az elfogadott árajánlatot le lehet kötni már az év végén is.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Jövıre sem a civil szervezetek támogatására, hanem pályázati önrészhez kellene biztosítani
támogatást, ösztönözve a civileket, hogy minél több pályázatot nyújtsanak be.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az elıterjesztéshez mellékelt határozati javaslatot úgy javasolja módosítani, hogy a 2011. évi
Fazekas Nap megrendezéséhez 100.000.- Ft összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt a
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületnek a felhalmozási keret terhére anyagköltségre, kézmőves
foglalkozásokra, „7 próba” verseny díjára, Fazekasok tiszteletdíjára, reklám és plakát költségekre.
A javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
212/2011. (VI.14.) határozata
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület támogatásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
1. a 2011. évi „Fazekas Nap” megrendezéséhez 100.000.- Ft összegő vissza nem térítendı
támogatást nyújt a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületnek a felhalmozási keret terhére
anyagköltségre, kézmőves foglalkozásokra, „7 próba” verseny díjára, fazekasok
tiszteletdíjára, reklám és plakát költségekre.
2. Felhatalmazza a polgármestert az alábbi támogatási szerzıdés aláírására.

„TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS
1.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester, a továbbiakban: Támogató) a képviselıtestület 212./2011. (VI.14.) sz. határozata alapján támogatást nyújt a Vértes Múzeum
Baráti Köre Egyesület Csákvár, Szabadság tér 1. bírósági bejegyzés száma: Pk.
60158/2007/2 ., képviseletében eljár: Illés Szabolcs elnök, a továbbiakban: Támogatott)
részére.
2.) A támogatás 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegő, melyet a Támogatott
kizárólag a 2011. évben megrendezésre kerülı „Fazekas Nap” megrendezésének
biztosítására, melyet anyagköltségre, kézmőves foglalkozásokra, „7 próba” verseny
díjára, fazekasok tiszteletdíjára, reklám és plakát költségekre fordíthat.
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3.) A Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatás összegét jelen megállapodás
aláírását követıen 15 napon belül átutalja a Támogatott 58300031-12005837 sz.
bankszámlájára.
4.) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról a
Támogató felé a teljesítést követı 60 napon belül, de legkésıbb 2011.12.31-ig a
szerzıdés 1.sz. mellékletét képezı adatlapon az „Éves elszámolás”-t benyújtja. Az
elszámolási laphoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok
másolatát.
5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elıírt elszámolási
kötelezettségnek nem vagy nem határidıben tesz eleget, illetve a támogatást nem a jelen
megállapodásban foglalt célra használja fel, a Támogató az összeg visszafizetésére
kötelezheti.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összegét a Támogató hivatalos
honlapján, a www.csakvar.hu oldalon feltünteti.
Csákvár, 2011…………………hó………nap

………………………………………..
Támogató

……………………………………………
Támogatott”

Éves elszámolás
Csákvár Nagyközség Önkormányzatától kapott
támogatás felhasználásáról
A pályázó szervezet:*
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Címe,
székhelye:…………...……………………………………………………………………
Képviselıjének neve: …………………………………………………………………………...
Bírósági bejegyzés száma:nyilvántartási szám): ………………………………………………
Adószám:……………………………………………………………………………..

Az Önkormányzattól igényelt támogatás
összege:……………………………..……………
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valósak, az általam
képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhetı dokumentumokon alapulnak.
Ssz.

Dátum

Felhasználási cél (jogcím

Az elszámolás

Felhasznált
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(számla
kelte)

megnevezése)

alapjául szolgáló
dokumentum
azonosítója

összeg

Mindösszesen:
Csákvár, 201.. év…………………hó………nap

PH

…………………………………………..
aláírás

Az elszámoló-laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok másolatát.
* A megfelelı rész megjelölendı.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Határozathozatal után az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:
A civil szervezetek 2011. október 31-ig terjesszék elı a következı évi költségvetésüket, és az
ehhez szükséges forrásokat.
A költségvetési koncepcióval egyidejőleg a rendezvényszervezı köteles elıterjeszteni a
következı évi önkormányzati programok, rendezvények teljes rendszerét, pontos dátumát a
megpályáztatott programok lebonyolításához szükséges összegekkel együtt.
A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatokat hozta a tárgyhoz kapcsolódóan:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
213/2011. (VI.14.) határozata
civil szervezetek 2012. évi programjairól és az ahhoz kapcsolódó költségekrıl tájékoztatás
kérése
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felhívja a Csákváron mőködı
bejegyzett civil szervezeteket, hogy 2011. október 31-ig terjesszék elı az önkormányzatnak a
következı évi programtervezetüket, az ezzel kapcsolatosan felmerülı esetleges támogatási
igényüket a források megjelölésével.
Határidı: kiértesítésre 2011. július 15.
Felelıs: jegyzı
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
214/2011. (VI.14.) határozata
önkormányzat által szervezett 2012. évi rendezvényekrıl tájékoztatás kérés
Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselı-testülete felhívja a rendezvényszervezıt, hogy a
2012. évi költségvetési koncepció készítéséhez terjessze elı a 2012. évi önkormányzati
programok, rendezvények teljes rendszerét, pontos dátumát a megpályáztatott programok
lebonyolításához szükséges költségvetési igényt a megversenyeztetett árajánlatokkal együtt.
Határidı: 2011. október 31.
Felelıs. jegyzı, rendezvényszervezı

3./ Digitális térkép és kezeléséhez szükséges program beszerzéséhez elıirányzat biztosítása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A képviselı-testület már korábban döntött arról, hogy árajánlatokat kér digitális térkép
beszerzésére. Az árajánlat megérkezett a Bicskei Földhivataltól, melyet az elıterjesztés
részletesen tartalmaz. Az elıterjesztést megvitatta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is.
Csillag Tibor Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülését a mai napon ı vezette le, mivel a bizottság elnöke dr. Szeredi
Péter egyéb irányú elfoglaltsága miatt az ülésen nem tudott részt venni. Elmondta, hogy a
Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolta az árajánlat elfogadását, illetve a digitális térkép
megrendelését annak érdekében, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítását
sikerrel tudják végrehajtani. A bizottság javasolja továbbá, hogy a beszerzést a felhalmozási
tartalék terhére biztosítsa a képviselı-testület.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Az elıterjesztés, illetve határozati javaslat úgy szól, hogy az elıirányzatot a felhalmozási tartalék
terhére biztosítsa a képviselı-testület. Véleménye szerint úgy tőnik, hogy „szórják a pénzt”.
Emlékezete szerint vannak olyan vállalkozók, akik felajánlották, hogy a módosításhoz anyagilag
is hozzájárulnak. Javasolja, hogy a határozatban úgy szerepeljen, hogy a vállalkozói
felajánlásokból, illetve a módosításban érintett lakossági felajánlások biztosítsák a fedezet egy
részét. Megkérdezte, hogy milyen idıközönként szükséges frissíteni az adatbázist.
Csillag Tibor képviselı:
Évente kell frissíteni az adatbázist.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Elmondta, hogy nem tetszik neki ez az eljárási mód, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen ad-hock
kell foglalkozni milliós nagyságrendő tételekkel. Hétfın lesz rendes Pénzügyi és Jogi Bizottsági
ülés, miért nem lehetett arra elıterjeszteni ezt a fontos napirendet, miért kell most a rendkívüli
ülésen dönteni ebben az ügyben.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Úgy véli, hogy ezt a véleményt a Pénzügyi Irodavezetı elıtt kellett volna mondania a képviselı
úrnak.
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Csillag Tibor képviselı:
Az árajánlat nem régen érkezett be, ahhoz, hogy a munkát lehessen folytatni, szükség van a
mielıbbi döntés meghozatalára.
Bokodi Szabolcs képviselı:
A szavazás során tartózkodni fog az elıkészítés, illetve az eljárási mód miatt.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A határozati javaslatot a fedezetet érintı módosító indítvánnyal szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 (egy) „tartózkodás”
mellett az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
215/2011. (VI.14.) határozata
digitális térkép és kezeléséhez szükséges szoftver beszerzéséhez elıirányzat biztosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselı-testülete a digitális térkép és annak kezeléséhez
szükséges szoftver beszerzésére összesen 1.205.000.- Ft elıirányzatot biztosít a Polgármesteri
Hivatal költségvetésében a HÉSZ módosítással kapcsolatos vállalkozói felajánlások terhére.
Felkéri a jegyzıt, hogy az árajánlatnak megfelelıen a beszerzések lebonyolítása iránt tegye meg
az intézkedést.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: jegyzı
4./ Egyebek
4.1. Felhatalmazás tárgyalások lefolytatására járásközpontú települési státusz
elérése érdekében
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte a képviselı-testület felhatalmazását arra, hogy a járásközpont települési státusz elérése
érdekében az illetékes minisztériumoknál és egyéb hivatalos szerveknél tárgyalásokat folytasson.
A képviselı-testület 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
216/2011. (VI.14.) határozata
felhatalmazás a polgármester részére járásközpont települési státusz elérése érdekében
minisztériumoknál, egyéb szerveknél történı tárgyalások folytatásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselı-testülete felhatalmazza Katonáné dr. Venguszt
Beatrix polgármestert, hogy a járásközpont települési státusz elérése érdekében az illetékes
minisztériumoknál és egyéb hivatalos szerveknél az önkormányzat képviselı-testülete nevében
tárgyalásokat folytasson.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester
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Mészáros Tamás alpolgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy a FIDESZ helyi csoportjával találkozott, az ülésen
tájékoztatást hallott arról, miként munkálkodnak ık is a település jövıjéért. Ennek a
megbeszélésnek a során kapcsolatfelvétel alakult. A maga részérıl igyekezett bíztatást adni, és
kérte, hogy vegyenek részt a munkában, nyitottságát fejezte ki.
Úgy véli, hogy a beszélgetés után javulás várható. Felszínre került az is, hogy esetenként
félretájékoztatás is volt irányukban, ezért szerencsésnek tartja, hogy megtörtént a személyes
kapcsolatfelvétel. Hamis az a beállítás, hogy az önkormányzat a kormány ellenében tesz.
Tájékoztatta továbbá a képviselı-testület tagjait arról, hogy csütörtökön érkeznek a
testvértelepülésekrıl Pyrbaumból és Kászonból a vendégek.
Ismertette az itt tartózkodásuk részletes programját. Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy
lehetıség szerint a programokon, illetve a közös vacsorán vegyenek részt. Különösen kiemelte a
fogadásukat, illetve a sajtótájékoztató fontosságát. Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy aki a
péntek este 6 órakor kezdıdı programon való részvételi szándékát elızetesen telefonon jelezze.
Szombat este 6 órakor koncert és vacsora.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Minden média megjelenésrıl készüljön fotó is, komoly sajtóvisszhangot, illetve cikkeket kértek a
pályázat miatt.
Kerüljön fel a honlapra is, hogy Európai Uniós támogatással valósult meg a testvértelepülések
találkozója, illetve a kapcsolatos rendezvény. Ennek érdekében már beszélt Nagyné John Ágnes
önkormányzati irodavezetıvel, aki egyebek mellett a pályázattal foglalkozik.
Dr. Nagy István alpolgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy Schneider Bélával a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér
Megyei igazgatójával és a 2012. évi tájfutó diákolimpiát szervezı két úrral folytatott
megbeszélést a polgármester asszony szabadsága idején.
A Tabanis Spartacus 67 éves múltra tekint vissza, melynek része a diákolimpia megszervezése.
Csákvár körzetében szeretnék lebonyolítani a diákolimpia tájfutó számát a 2012. évben. A
rendezvényen mintegy 600-1000 gyermek részvételére lehet számítani. Felnıtt verseny is lesz,
amelyet a Gyógyintézet parkjában és a környezı utakon bonyolítanak le. A szervezık
védnökséget kérnek az önkormányzattól és kérik, hogy a versenyben résztvevık részére a
Sportintézmény csarnokát szállásként biztosítsák. Ha az önkormányzat anyagi támogatást is
nyújtana számukra, azt köszönettel elfogadnák, esetleg a különdíj finanszírozására is számítanak.
A rendezvény lebonyolításához szükséges térképet és szóróanyagot már készítik, melyre kérik a
csákvári címer használatát.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az önkormányzati jelképek alapításáról és használatának rendjérıl szóló módosított 19/1994.
(IX.30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján a csákvári címer egyszeri
használatát a polgármester engedélyezi.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Mint a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a
Pénzügyi és Jogi Bizottság ülését az ütemezettıl eltérıen 2011. június 20-án 17.00 órára hívja
össze.
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Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a rendkívüli nyilvános ülést
16.20 órakor berekesztette.
-
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