CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009
e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu

Szám: 22/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. november 29-én 19.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő és
Horváth Attila önkormányzati képviselő és
Springmann Mihály önkormányzati képviselő.
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Fuchs Virág Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek,
így a képviselő-testület határozatképes.
A nyilvános testületi ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő nyilvános ülés napirendi
javaslatait fogadja el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 108/2017. (XI.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.november 29-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
előadó:Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező raktárépületére új
tetőszerkezet és tetőhéjazat építéséről
előadó:Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező fatárolóra új tetőszerkezet
és tetőhéjazat építéséről

előadó:Straub Dávid polgármester
4.) Szóbeli előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv tervezet elfogadásáról és
véleményezésre bocsátásáról
előadó:Straub Dávid polgármester
5.) Szóbeli előterjesztés új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök
kapcsán érkezett véleményekről
előadó:Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 109/2017. (XI.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1.
mellékletét képező Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását 2018. január 1. napjának hatályával és felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester
2.) Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező raktárépületére új
tetőszerkezet és tetőhéjazat építéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Az Albstan-Fa Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14.) bruttó 711.664,-Ft összegért, az
RK Trading Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) bruttó 734.337,-Ft összegért, Schneider Helmut
egyéni vállalkozó (8445 Városlőd, Hölgykő u. 15.) bruttó 732.451,-Ft összegért vállalná el a
munkálatokat. Az ár mindegyik esetben tartalmazza az anyagköltséget is. Az árajánlatok a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy az Albstan-Fa
Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14. adószám:24883847-2-19) gazdasági társaságtól rendeli meg
szolgáltatást bruttó 711.664,-Ft összegért.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 110/2017. (XI.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező
raktárépületre új tetőszerkezet és tetőhéjazat építése munkálatok elvégzésére az Albstan-Fa
Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14. adószám:24883847-2-19) gazdasági társasággal köt
vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és munkadíj bruttó 711.664,-Ft, azaz hétszáztizenegyezerhatszázhatvannégy forint költségét 2017.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.december 31.
3.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező fatárolóra új
tetőszerkezet és tetőhéjazat építéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Az Albstan-Fa Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14.) bruttó 814.733,-Ft összegért, az
RK Trading Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) bruttó 848.938,-Ft összegért, Schneider Helmut
egyéni vállalkozó (8445 Városlőd, Hölgykő u. 15.) bruttó 829.793,-Ft összegért vállalná el a
munkálatokat. Az ár mindegyik esetben tartalmazza az anyagköltséget is. Az árajánlatok a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy az Albstan-Fa
Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14. adószám:24883847-2-19) gazdasági társaságtól rendeli meg
szolgáltatást bruttó 814.733,-Ft összegért.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Csehbánya Község Önkormányzat 111/2017. (XI.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező
fatárolóra új tetőszerkezet és tetőhéjazat építése munkálatok elvégzésére az Albstan-Fa Kft.
(8445 Városlőd, Hölgykő u. 14. adószám:24883847-2-19) gazdasági társasággal köt
vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és
munkadíj bruttó
814.733,-Ft, azaz
nyolcszáztizennégyezer-hétszázharminchárom forint költségét 2017.évi költségvetéséből
fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.december 31.

2.)Napirend: Szóbeli előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv tervezet elfogadásáról és
véleményezésre bocsátásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülés előtti lakossági fórumon bemutatta a VárosTeampannon Kft. a településképi arculati kézikönyvet. A kézikönyv az önkormányzat elképzelései
szerint készült.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2017. (XI.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képezően
elfogadja Csehbánya Község Önkormányzat Településképi Arculati Kézikönyvének
tervezetét, azt további egyeztetésre alkalmasnak találja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a tervezőt, hogy a kézikönyv véleményezésre,
egyeztetésre bocsátásról gondoskodjon.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Csehbánya Község Önkormányzat 112/2017. (XI.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képezően
elfogadja Csehbánya Község Önkormányzat Településképi Arculati Kézikönyvének
tervezetét, azt további egyeztetésre alkalmasnak találja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a tervezőt, hogy a kézikönyv véleményezésre,
egyeztetésre bocsátásról gondoskodjon.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
3.)Napirend: Szóbeli előterjesztés új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök
kapcsán érkezett véleményekről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülés előtti lakossági fórumon bemutatta a VárosTeampannon Kft. a község új településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek
tervezetét. Több lakossági megkeresés, vélemény érkezett, melyeket meg kellene vitatnia
testületnek.
Tax Mihályné kéri, hogy csak a 260 hrsz-ú telek kerüljön lakóterületbe, és a hátsó telkek
megközelítését szolgáló tervezett közterület ne kerüljön kijelölésre
1. változat: A bemutatott változat szerint a 252/1-257 telkek és 260 hrsz-ú teleksor kerüljön
Lke-1 övezetbe:
A kérelem befogadása esetén a jelenlegi telekszerkezetből, valamint a kialakult
településszerkezetből adódóan a teljes terület lakóterületté való átminősítése, és feltáró út
kialakítása javasolt a Bakony utca vonalában. Így biztosítható a településszerkezet megfelelő
fejlődése (kompakt szerkezet), valamint településüzemeltetés szempontjából is sokkal
kedvezőbb, hiszen esetlegesen egy későbbi fejlesztési szándék esetén, folyamatosan kialakítható,
beépíthető a terület.
A keresztutca folytatása jóval kedvezőbb településképet jelent, hiszen az épületek a Bakony
utcához hasonlóan a tervezett úthoz helyezhetők.
Tény, hogy a tulajdonosai eddig nem jelezték lakóterület kialakításának szándékát.
2. változat: a 260 hrsz-ú terület Lke-1 övezetbe sorolása
A változat elfogadása esetén négy-öt telek kerülne kialakításra a Fő út mentén, melyek tájolása,
utcai homlokzata minden esetben a Fő út felé esne, az épületeket az északi telekhatárra kellene
helyezni. Ezzel kedvezőtlen telekszerkezet alakulna ki, ugyanakkor mindegyik telek esetében
megfelelő méretű, alakú telek jelölhető ki.
Amennyiben a későbbiekben a 252/1-257 hrsz-ú telek tulajdonosai úgy döntenek, hogy beépítik
a területet, úgy a lehetséges feltáró út nyomvonala addigra elépülhet, így a telekcsoport csak
külterületről, új út igénybevételével, nagyobb költséggel (hosszabb közművezeték, hosszabb
közterület) építhető ki, melynek várhatóan nagyobb az üzemeltetési költsége is az 1. változathoz
képest.

3.

változtat: köztes változat

A településszerkezeti tervben a teljes terület lakóterületként kerül kijelölésre, viszont a
szabályozási tervben, mely építési jogot ad marad Má-1 (általános mezőgazdasági területben) a
252/1-257 hrsz-ú telkek területe. A 260 hrsz-ú telek lakóterületi besorolásba kerül, viszont a
telken a Bakony utca vonalában nem beépíthető telekrész kerül kijelölésre, ezzel biztosítva –
esetleges későbbi fejlesztési szándék esetén – a feltáró út kialakításának lehetőségét. Ebben az
esetben ugyan a 2. változat szerinti beépítés és településkép valósul meg a 260 hrsz-ú telken, de
nagy távlatban fennmarad a Bakony utca folytatása kialakításának a lehetősége. Amennyiben
aktuálissá válik a lakóterület fejlesztési szándék, úgy a tulajdonos és település között
településrendezési szerződés köthető feltételek meghatározásával, melynek keretén belül
módosítható a helyi építési szabályzat és szabályozási terv.
I. NÁDASDY-NAGY BALÁZS KÉRELME
II.1. A minimális földterület 1.4 ha legyen, a javasolt 1.5 ha helyett
Ezt azért kérem, mert akár egy mérési pontatlanság is elvihet 400 nm-t és akkor megint nem
tudnánk építkezni, szeretnénk biztosra menni. Teszem hozzá, hogy még ha 1 ha lenne is ekkora
földterületen bárki olyan szép családi gazdaságot tud létrehozni, ami szerintem egyáltalán nem
megy ellen a bakonyi falusi élet és tájképnek.
Tervezői válasz:
A kérelmet megvizsgálva 0,1 ha-nyi csökkentés kismértékű változtatás a javasolthoz képest, így
azt beépítjük a helyi építési szabályzatba. A legkisebb beépíthető telek méretét, a tájkép védelme
érdekében, nem javasoljuk 1,0 ha-ra csökkenteni.
II.2. Az engedélyezett épületmagasság, akár csak külterületen (ahol a településképet nem
rombolja) 5m-re emelkedése
Ennek indoklása, hogy vannak emberek, pl. mi is, akik a jelenlegi trendektől eltérően nem
egyszintes, hanem kétszintes, a tájba kordivattól függetlenül illeszkedő családi házat
szeretnén(e)k építeni. Ha jól számolom az 5m épületmagasság kb 1.5 m térdfal magasságot tenne
lehetővé, ami egész élhető tetőtér beépítés lenne. Építész ismerősöm szerint rendes kétszintes
épület kb 5.5-6m engedélyezett magasságnál építhető.
Tervezői válasz:
Kétszintes épület valóban 5,5-6,0 m fölött építhető. Ugyanakkor nem lehet cél, hogy a
településen megjelenjenek a kétszintes épületek, hiszen az a táj, településkép radikális
változásával járhat. A régi szabályok szerinti építménymagasság és az új szabályok szerinti
épületmagasság közötti árnyalatnyi különbséget is figyelembe véve, javasoljuk az
épületmagasság 5,0 méterben történő megállapítását. Ezzel együtt – a történelmi településmag
kivételével – javasoljuk, hogy az egész településen is az 5,0 méteres érték kerüljön
meghatározásra.
További vélemény
A bemutató anyagban feltűnt, hogy az építési telkek kialakítása során megmaradt az Újfalu és az
Ófalu temető közötti telkek biztosítása, ami ha mondhatok magánvéleményt beköltözők számára
egyáltalán nem vonzó, többek között a területen aktív erdőgazdálkodás miatt sem, azt már meg
se említem, hogy micsoda szélcsatorna van ott és a terület kituskózása is emberfeletti munka. A
mai világban, ahol egy üres területre építeni se könnyű ilyen mértékű tereprendezés mellett egy
jobbérzésű beköltöző szépen továbbállna. Ezen kívül, ha jól értem a Bakony u. folytatásában, de
magántelkeken kerülne kialakításra még építési terület máshol nem. Ha előzetes egyeztetés az

ottani telkek tulajdonosaival nem történt (és úgy tudom nem történt) szerintem nem
vélelmezhető, hogy bárki a földterületét felosztaná és eladásra kínálná, utat építene satöbbi. Ha
pedig a tulajdonosok így döntenek, akkor itt nem lesznek kialakíthatóak építési telkek.
Úgy látom, hogy azzal, ha a két fő fejlesztési terület mindegyike problémás, megint zsákutcába
szorítjuk magunkat újabb tíz évre, szerintem ezen célszerű lenne szakmailag elgondolkozni.
Remélem tudtam segíteni utóbbival.
Tervezői válasz:
Az Újtelep és Temető közötti fejlesztési terület tervben tartása önkormányzati döntés volt.
Tervezőként továbbra sem támogatjuk építési telkek kialakítását, a véleményben taglalt okok
miatt.
A Bakony utca folytatásában valóban nem történt közvetlen megkeresés, viszont a partnerségi
egyeztetés során minden tulajdonosnak van lehetősége megismerni a település fejlesztési
szándékait. A fejlesztési területek kijelölésénél azt is vizsgálni kell, hogy mi a település nagy
távú érdeke: amennyiben cél a helyi lakosság számának növelése, akkor elsősorban az arra
alkalmas területeket kell figyelembe venni. Vizsgálataink szerint a község településszerkezeti
fejlődéséből adódóan ezen a területen vannak olyan területek, melyek közvetlenül csatlakoznak a
beépített területhez, tehát a közmű és úthálózat jól bővíthető, és megfelelő méretű telkek
alakíthatók ki. Ugyanakkor, hogy ez a település hasznára váljon (tehát ne üdülőként, hanem
valóban lakóterületként működjön), a későbbiekben a tulajdonosokkal meg kell egyezni. Ez
felelős településpolitikai döntést igényel.
További területek lakóterületként történő kijelölése nagyon korlátozott:
1. Külterület igénybevétele nehezen indokolható az államigazgatási szervek felé, mivel a
település nagyarányú belterülettel rendelkezik.
2. Nadrágszíj parcellák (szántók) a belterületen sok tulajdonos birtokában vannak, a
tapasztalatok szerint a tulajdonosi megegyezés nehézségekbe ütközik. (Erre a területre
azonban korábban készítettünk egy, az eddiginél nagyobb eséllyel végrehajtható tervezői
javaslatot.)
II.

SZOLNOKI GYULA KÉRELME

Csehbánya Község településrendezési eszközei módosítása kapcsán az alábbi igényeimet
szeretném jelezni:
A tulajdonomat képező Csehbánya 148/2 és 148/3 hrsz-ú ingatlanok bővítése, illetve a 148/2
hrsz-on létesített vendégházunkhoz parkoló kialakítása érdekében szeretnék vásárolni 200-300
négyzetméternyi területet a szomszédomban lévő 147 hrsz-ú ingatlan tulajdonosától. Jelenleg az
Újtelepen a legkisebb kialakítható telekméret 1300 m2, a 147 hrsz-ú ingatlan jelenleg is csak
1143 m2, így nem oldható meg a telekalakítás. Fentiek miatt javaslom a legkisebb telekméret
csökkentését.
Kérem, szíveskedjenek igényeimet a településrendezési tervek készítésénél figyelembe venni.
Tervezői válasz:
Véleményünk szerint a kérelem támogatható, mely a 143-153 hrsz-ú telkek új építési övezetbe
sorolásával valósítható meg, 800 m2 előírt minimális telekmérettel. Az előírt minimális
telekméret megváltoztatása azért is indokolt, mert az érintett 143-153 hrsz-ú ingatlanok jelenleg
kisebbek 1200 m2-nél, így nem teljesítik a telekméretre vonatkozó hatályos (1300 m2-es) előírást.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a tervezői javaslatokkal.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2017. (XI.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya község új
településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei kapcsán érkezett
véleményeket megtárgyalta és az elkészült tervezethez képest az alábbi módosítások,
változtatások átvezetését kéri:
- „Má-2” jelű mezőgazdasági övezetben már 1,4 ha-nál nagyobb területre lehessen építeni
hagyományos tájba illő épületet
- 143-153 hrsz-ú telkek új építési övezetbe sorolása, ahol 800 m2 előírt minimális telekméret
- a Bakony utca és a bekötő út közötti terület egésze maradjon falusias lakóterület
besorolásban
- épületmagasság – a történelmi településmag kivételével –az egész településen 5,0 méteres
értékben kerüljön meghatározásra.
A képviselő-testület a fenti módosítások, változtatások átvezetésével a településfejlesztési
koncepció, településrendezési eszközök javaslatát álligazgatási véleményezésre alkalmasnak
tartja és felkéri polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 113/2017. (XI.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya község új
településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei kapcsán érkezett
véleményeket megtárgyalta és az elkészült tervezethez képest az alábbi módosítások,
változtatások átvezetését kéri:
- „Má-2” jelű mezőgazdasági övezetben már 1,4 ha-nál nagyobb területre lehessen építeni
hagyományos tájba illő épületet
- 143-153 hrsz-ú telkek új építési övezetbe sorolása, ahol 800 m2 előírt minimális telekméret
- a Bakony utca és a bekötő út közötti terület egésze maradjon falusias lakóterület
besorolásban
- épületmagasság – a történelmi településmag kivételével –az egész településen 5,0 méteres
értékben kerüljön meghatározásra.
A képviselő-testület a fenti módosítások, változtatások átvezetésével a településfejlesztési
koncepció, településrendezési eszközök javaslatát álligazgatási véleményezésre alkalmasnak
tartja és felkéri polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 19.45 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

