JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. április 18-án, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Rácz Attila képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Durkó Albert misszióvezető, Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió
Kiss Beáta főigazgató, Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió
Kis Eszter Békési Kistérségi Iskola igazgatója
Vári Lászlóné Békési Kistérségi Iskola igazgató helyettes
Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda vezetője
Bondárné Pásztor Emma Epreskerti Tagóvoda vezetője
Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezetének vezetője
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője
Hidi József önkormányzati tanácsadó
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Dr. Uhrin Anna jogász
Sápi András oktatási referens
Polgármesteri Hivatal munkatársai, meghívottak

Igazoltan távolmaradt:

Barkász Sándor, Pataki István képviselők

Az ülés kezdésének időpontja: 17.00 h
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 9
képviselő jelen van. A rendkívüli ülés összehívásának indokát a meghívóban jelezték.
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadására
vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2012. (IV. 18.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. április 18-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmények átszervezése
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Intézmények átszervezése

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elöljáróban elmondja, hogy a mostani ülést megelőzően az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Megkéri a bizottság
elnökét, hogy számoljon be az ülésen elhangzottakról.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangú igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nagyjából hasonló körben voltak jelen az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság ülésén. Ott elmondta, hogy mi indokolja, mik az előzményei ennek az
intézményátszervezési lehetőségnek. Ezt most nem szeretné megismételni, de elmondta, hogy
mennyire nagyra tartja azt, amit az Országos Cigánymisszió békési szervezete, illetve a
Pünkösdi Egyház a cigányság felkarolásában és szocializációjának segítésében végzett. Talán
nem kellőképpen hangsúlyozta ki a partnerszervezet, a Békési Kistérségi Iskola
székhelyintézményének ezen irányú tevékenységét is, ami valóban évtizedekre visszamenőleg
példaértékű volt, és abban, hogy a városban ilyen konszolidált helyzet alakult ki, ennek az
intézménynek is nagy szerepe volt. Ezt természetesen elismerik. Úgy gondolja, ha ez a két
intézmény egymásra talál, akkor a szándék, a tapasztalat – egyrészt a misszió, másrészt az
iskola pedagógusai részéről –, a módszertani központ jelenléte egy olyan példaértékű
lehetőséggel járhat elől, ami a városban, de a városon túlmutatóan is ezt a nagyon komoly
társadalmi problémát valamilyen szinten megpróbálja kezelni. Bár óvatosan kell fogalmazni,
mert nagyon összetett problémáról van szó, amikor a cigányság helyzetéről beszélnek
(szocializáció, munkalehetőségek, hagyományok stb.). Amit megindított az iskola korábban
(6 – 14, illetve 6 – 16 éves korig), azt tudja folytatni a misszió a maga saját eszközeivel
amellett, hogy nyilván az intézmény fenntartásáról is kell gondoskodnia ezen túl. Ez
mindenképpen előnyös lehet magának a cigányságnak, sőt az egész magyar társadalomnak, és
Békés Városának is a közel-, vagy a távoli jövőben. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását. Megkérdezi, hogy van-e hozzászóló.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: Az egyik kérdését a bizottsági
ülésen is feltette, de szükségesnek tartja, hogy itt is elhangozzék, és a misszió vezetője
megerősítené a válaszát. A kérdése az volt, hogy a Pünkösdi Egyház mennyire áll mögötte a
misszió tevékenységének, ez irányú szándékának, mely szerint a békési Eötvös Tagiskolát
átvenné fenntartóként. Azért is tartja fontosnak, mert annak idején, amikor a Karacs Tagiskola
a Református Egyházhoz került, akkor ott is fontos volt az, hogy a Református Egyház is
mögötte álljon, mivel véleménye szerint ez a nevelésben nagyon lényeges szerepet tölt be.
A másik kérdése az volt, hogy az ott dolgozók továbbfoglalkoztatása miként történne, milyen
szerződéssel? Mert elhangzott az a bizottsági ülésen, hogy továbbra is alkalmaznák őket,
illetve elhangzott egy éves időtartam is, de azon túl nem lehet tudni. Tehát az ő szerződésük
jogfolytonossága megtörténik-e, vagy valami másban gondolkodik a misszió?
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RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése a misszióvezetőhöz, hogy a Pünkösdi Egyház, vagy a
Misszió vezet-e, vagy működtet-e valahol máshol még az országban alapfokú oktatási
intézményt? Van-e erre országos példa? Ha nincs, akkor lehet-e ez egy országosan is kiemelt
példa, ami hozhat a településnek is jó értelemben vett hírnevet?
DURKÓ ALBERT misszióvezető: A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Magyar
Pünkösdi Egyház elnöksége, közgyűlése, és a teljes vezetése természetesen támogatja azt a
munkát, amelyet végez. Az alapszabályuk szerint az Országos Cigánymisszió önálló jogi
személyiség, önálló döntési jogkörökkel, de természetesen minden kérdésben az egyház teljes
támogatását is élvezik. Éppen az ülés előtt a főtitkárt tájékoztatta arról, hogy most mi zajlik.
Továbbá más iskolák átvétele is folyamatban van, ezekről is természetesen tudnak, és teljes
mértékben mögötte vannak. Az Eötvös Tagiskola esetében az iskola nevét is szándékukban
van megtartani, erről beszéltek is az igazgató asszonnyal, aki kérte, hogy maradhasson meg az
iskola neve.
Egy év után a munkaszerződéseket nem vizsgálják felül, mert természetesen határozatlan
időre vesznek át minden dolgozót, illetve a pedagógusokat, és lehetőség szerint a dolgozókat
is. Egy év múlva azt nézik meg, hogy milyen változtatások szükségesek a szerkezetben, a
jelenlegi struktúrához mit tudnak hozzátenni. Azt gondolja, hogy az egy éves időszak arra
kell, hogy ők is megismerjék egymást, illetve azokat a lehetőségeket, amik menetközben
adódnak. Néhány kisebb változtatáson kívül túl nagy változtatást nem terveznek – egy évig
semmiképpen –, utána pedig azt, hogy együtt hogyan tudnak kidolgozni valamilyen
továbblépési lehetőséget.
A Magyar Pünkösdi Egyház jelenleg is működtet Isaszegen egy oktatási intézményt, ami
óvoda, általános iskola és középiskola, illetőleg Budapesten már évtizedek óta működött egy
általános iskola, tehát magának az egyháznak van ilyen irányú tapasztalata. Jelenleg az
Országos Cigánymisszió hat iskolával tárgyal az ország különböző településein, tehát
valószínűleg nem ez lesz az első és egyetlen iskolájuk. Ahogy a bizottsági ülésen is elmondta,
az Országos Cigánymisszió létrehozott egy Reményhír Nevelési, Oktatási és Képzési
Intézményt, és ez lesz a fenntartója az itteni iskolának, amelynek szintén ő a vezetője.
Terveik szerint mindenképpen az a szándékuk, hogy az Eötvös Tagiskolában meglévő
példaértékű munkát, hatalmas tudást és tapasztalatot, és hátteret országos szinten is
megismertessék, elterjesszék és tovább adják. Mivel több intézményük lesz, melyekben egy
irányítás lesz, az átjárhatóságot is szeretnék megvalósítani, hogy az itt kidolgozott értékek
máshol is megjelenhessenek. Tervük az, hogy egy év után – ezért mondta az egy évet –,
nemzetiségi iskolaként szeretnék működtetni az iskolát, melyhez a minisztérium részéről
ígéretet kaptak. A szegregációt így más módon, illetve normatívában is más módon tudják
kezelni, és így olyan példát tudnak adni, és egy olyan módszertani intézményt tudnak az
Eötvös Tagiskolából is létrehozni, amelyet úgy gondolja, hogy nagyon sokan fognak követni,
hiszen égető a közoktatásban is a cigánykérdés.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint az emberek általában bármilyen
változástól tartanak bizonyos szinten. Ez most egy komoly változás lenne az iskola életében,
ezért a dolgozóknak, illetve a tanulók szüleinek is megfelelő biztosíték kellene arra, hogy
továbbra is jó helyen vannak a gyerekek, maradjanak itt, illetve a dolgozók szintén
maradhatnak. Kérdése, ezt milyen módon próbálja a misszió megoldani? Azért lenne ez
fontos, hogy pozitív kisugárzása legyen az egész elgondolásnak.
Kérdése, hogy egy tanévben hány osztályt kívánnak indítani?
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DURKÓ ALBERT misszióvezető: Az előbbi kérdésekre válaszolva elmondja, nagy előny az,
hogy a városban működő három gyülekezettel, akik a cigányokkal intenzíven foglalkoznak,
rendkívül jó a kapcsolatuk. Továbbá maga is lelkészként dolgozik. Ez a gyülekezeti háttér, és
vezetőik teljes mértékig támogatják ezt a munkát. A szülők ott vannak a gyülekezeteikben,
tudnak rájuk hatni, segíteni, nem csak a gyerekeikre. Ez mindenképpen egy olyan bázis,
háttér, ami úgy gondolja, garancia lehet arra, hogy a tanulók nem fognak elmenni.
Személyesen is nagyon sokat dolgozott még annak idején kint a Cigánytelepen, ismerik,
tudják, hogy kicsoda. A felesége cigány származású, a sógora az Eötvös Tagiskolában tanít,
megbecsült, köztiszteletben áll a cigányok között. Úgy gondolja, hogy a támogatottság és
személyi háttér megvan szervezetük számára, amivel tudják biztosítani a továbbműködést és
gyermeklétszámot. Illetőleg azon túl, hogy az iskolában a gyerekeket nevelik, iskolán kívüli
foglalkozásokat, programokat is tudnak nyújtani az egész család számára.
Az, hogy hány osztályt tudnak majd indítani a jövőben, attól függ, hogy a beiratkozások
hogyan realizálódnak. Természetesen azon vannak, hogy minél több gyermek válassza az
Eötvös Iskolát. Másrészt pedig a tantestület mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez
így legyen. Most minden évfolyamban van osztály, és van két párhuzamos osztály is 5ödikben és 6-odikban. Azt nem tudja, ez hogyan fog alakulni, most még ő is ismerkedik az
iskola struktúrájával, de reméli, hogy minden jól megy majd.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén még
elhangzott hozzászólásként, de szeretné most határozati javaslatba foglaltatni a két
sportosztály (5. és 6. osztályok) további működtetését. Ugyanis két olyan osztályról van szó,
amelyek nagy reményekkel indulva, jó osztályközösséggé kovácsolódva mennek azon az
úton, amit a sportosztályoknál kijelöltek távlati célként is. Bízik abban, hogy ennek lesz
folytatása, mert benne van az ütemtervben a sportosztályok újragondolása is. Ez nem az
esetleges megszüntetést jelenti, hanem más formában történő működtetését. Eddig a
sportiskola külön tagintézményként futna az Eötvös és a Dr. Hepp Tagiskola között a volt
járásbírósági épületben (Kossuth u. 4.). Ezzel szerették volna a székhely intézményen lévő
nyomást enyhíteni, és ennek a két osztálynak a tanulói, szülői, pedagógusai részére komoly
ígéretet tettek arra, hogy abban a keretben fogják végigjárni ezt a nyolc osztályt, és azokkal a
tanárokkal, akik elkezdték őket tanítani. Ez azért is fontos az önkormányzatnak, mert a város
oktatáspolitikájában, nevelésében nagy szerepet szánnak a sportoktatásnak az általános iskola
alsó tagozatától kezdve egészen az érettségiig. A tavaly indított 5. és 6. osztállyal ezt nagyon
jól megalapozták. Két olyan osztályt sikerült létrehozni, amely nagyon jól működik,
tanulmányilag is jó, és sporteredményeiben is összekovácsolódott. Ez egy mintaértékű
közösség, és semmiképpen sem szabad, hogy ők „vesztesei” legyenek ennek a
fenntartóváltásnak.
Javasolja, hogy az alábbiak szerint fogalmazzanak meg a fentiekkel kapcsolatban egy
határozati javaslatot: Az iskolai fenntartóváltás folytán a jelenlegi 5. és 6. sportosztályoknak
változatlan formában való működtetését biztosítja az önkormányzat.
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: A fentiekkel kapcsolatban az alábbi szövegezésű határozati
javaslatot terjeszti elő 4. pontként:
„Békés Város Önkormányzata a sportiskolai oktatást a Békési Kistérségi Iskola keretein
belül kívánja folytatni a Kossuth u. 4. szám alatti telephelyen. Az osztályok oktatását a
jelenlegi pedagógusok végzik kifutó rendszerben.”
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Mivel ez az épület a Pedagógiai Szakszolgálat telephelye is, tehát ezt mindenképpen a város
fenntartásában maradó Békési Kistérségi Iskolához kell csatolni, illetve ott kell tartani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Támogatja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
DURKÓ ALBERT misszióvezető: Ezt támogatják, és beszéltek is erről a tantestület
vezetőivel. Kérdése viszont, mivel az Eötvös tanárai fognak ott is tanítani, akkor hogyan
alakul az elszámolás? Ki fogja finanszírozni ezeket? Hiszen a sportiskolára valaki kapja a
normatívát. Másrészt a képviselő-testület vállalhat-e garanciát arra, ami nem az ő hatásköre
lesz, ha átkerül az intézmény a Kormányhivatalhoz, vagy más fenntartóhoz? A tanári gárdát is
ez nyugtatná meg, de kérdés, hogy ezt egy ilyen határozattal rendbe lehet tenni?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Jogos az észrevétel, ezért javasolja, úgy fogalmazzanak, hogy
szándékát fejezi ki az önkormányzat, mert nem akar olyan határozatot hozatni, amit utána
nem tudnak betartani. Bár fenntartóváltás esetén sem lenne érdeke az új fenntartónak, hogy
ezt a jól működő rendszert megbontsa. Ha a Dr. Hepp Tagiskola kapja a normatívát, akkor
azokat a normatívákat át kell adni, át kell szerződni új szerződés keretében az új fenntartóhoz.
Ez biztosítaná az anyagi alapjait a sportiskolának.
KIS ESZTER a Békési Kistérségi Iskola igazgatója: A Kossuth u. 4. sz. alatti telephelyükön
működik az 5. és 6. sportiskolai osztály. Többségében a székhely intézmény pedagógusai
tanítanak benne, osztályfőnökük, illetve a különböző tantárgyak óráit is a székhely intézmény
pedagógusai tartják. Annak idején, mint ahogy Polgármester Úr is mondta, megszületett az
ígéret a szülők felé, hogy ez az osztály erről a helyszínről fog elballagni. Ha most az a
szándék, hogy a sportiskola a Kistérségi Iskolához fog tartozni július 1. után, akkor
természetesen az alapnormatíva a Kistérségi Iskolához jön. Itt lép be az a bizonyos
átszerződés, amikor a Kistérségi Iskola természetesen a másik fenntartóhoz tartozó
pedagógusok óraszámait, akik ide betanítanak, kifizeti. Továbbá a gyerekeket, illetve a
gyerekek szüleit meg kellene győzniük arról, hogy az ő létük és helyzetük biztosítva van,
természetesen ha ők is tovább akarnak így működni azon a helyen, a Kossuth u. 4. szám alatt.
Feltételezi, hogy a Kistérségi Iskola fenntartóváltása január 1-jétől következik be, addig a
Békési Önkormányzat a fenntartója, így ezt a szándéknyilatkozatot meg lehetne hozni.
Onnantól kezdve a finanszírozó vélhetően továbbra is az önkormányzat lesz, hiszen a
szakmai, tanügyi igazgatási részét veszi át a járási intézményfenntartó központ. Viszont ezt
majd akkor kell újra megtárgyalni az érintetteknek.
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Megerősítve az előbb elmondottakat, a Dr. Hepp Tagiskola
pedagógusainak az óraszáma a saját tagintézményükben történő tanítással megvan. A
sportiskolai osztályok tanítására a Dr. Hepp Tagiskola részére is túlórát kellene biztosítani,
ami túlóradíjjal jár. Az mindegy, hogy ezt kinek adják.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Úgy látja, hogy nagyon hirtelen szakadt a nyakukba ez a
döntés. Nem lehetne később dönteni? Alaposabban át kellene gondolni, most nem tudja,
hogyan döntsön. Előbb tájékoztatni kellene a szülőket, pedagógusokat, utána látná, hogyan
lehetne dönteni erről az egész előterjesztésről.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Most még csak szándékot fejeznének ki. Ezt követné rengeteg
egyeztetés, tárgyalás, ami következtében kialakulhat a végső megegyezés. Ahhoz, hogy
elkezdjék a folyamatot, kell hozni egy szándékot, kinyilvánítani hivatalosan, hogy fel tudják
venni a kapcsolatot az érintettekkel. Ez időt igényel, és az intézményátszervezések végső
határideje május 31. Ezért nem lehet elodázni a döntést.
5

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Az elmúlt napokban Balogh Zoltán államtitkár úr
mondott egy kulcsmondatot Marosvásárhelyen, egy konferencián, ahol ezt mondta (nem
pontosan idézve, de a lényege ez volt): a cigánykérdést ha nem problémaként, hanem
lehetőségként kezelik, akkor van mit keresniük, és akkor tudnak igazán előrelépni. Ezt a maga
részéről egy óriási lehetőségnek tartja itt Békésen, még ha nem is lesznek országos elsők
benne. Ha nem dugják a fejüket a homokba, és valóban bevallják saját maguknak is, hogy
lépniük kell, mégpedig abba az irányba, hogy ha a velük együtt élőknek a felemelkedését,
szellemi fejlődését, oktatásban való előrelépését segítsék, akkor ez az egyetlen járható út
szerinte. Javasolja, ne habozzanak, ez egy olyan folyamat, amit érdemes végig csinálni.
Rengeteg buktató lesz még valószínűleg addig, amíg elérnek a megoldásig, hisz az
előterjesztésben a teendők hosszú listája szerepel, az idő pedig sürget. Javasolja, hogy
fogadják el azt, hogy ez egy lehetőség, és éljenek ezzel a nem kis lehetőséggel.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja a határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó, fentiekben megfogalmazott
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő elhagyta az üléstermet,
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2012. (IV. 18.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
az
intézmények
átszervezésére vonatkozó határozati javaslatot kiegészíti egy
alábbi új ponttal:
„Békés Város Önkormányzata a sportiskolai oktatást a
Békési Kistérségi Iskola keretein belül kívánja folytatni a
Kossuth u. 4. szám alatti telephelyen. Az osztályok oktatását
a jelenlegi pedagógusok végzik kifutó rendszerben.”
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elfogadott módosításnak megfelelően szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy az előbbiekben elfogadott javaslat legyen a 2.
pont, az eredeti 2. és 3. pont számozása 3. és 4. pontra módosuljon:
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2012. (IV. 18.) határozata:
1. Békés
Város
Képviselő-testülete
A
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §
(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglalt alapítói
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jogkörében eljárva 2012. július 1-jétől a Békési
Kistérségi Iskola Székhelyintézményét és a Békési
Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodáját a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió egyházi
fenntartó működtetésébe kívánja adni.
2. Békés Város Önkormányzata a sportiskolai oktatást a
Békési Kistérségi Iskola keretein belül kívánja folytatni
a Kossuth u. 4. szám alatti telephelyen. Az osztályok
oktatását a jelenlegi pedagógusok végzik kifutó
rendszerben.
3. A képviselő-testület a szükséges egyeztetésekkel, az
alapító okiratok módosítása előkészítésével, a
szakvélemények beszerzésével, a gazdasági szervezetek
feladatarányos méretének kialakításával kapcsolatos
feladatok elvégzésével Izsó Gábor polgármestert bízza
meg.
4. Békés Város Képviselő-testülete az alapfokú
művészetoktatás szervezeti átalakítására vonatkozó
423/2011. (XII. 23.) sz. határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
beszámolásra: 2012. május 31.
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy Sápi András oktatási referens
elkészített egy ütemtervet az előterjesztésben leírt intézkedések időrendi ütemezésére, melyet
ismertet a jelenlévőkkel.
RÁCZ ATTILA képviselő: A Kistérségi Iskola jelenlegi vezetőjét az elmúlt időszakban
erősítette meg a képviselő-testület pályázat útján. Nyilván az intézmény fenntartóváltásával
kiszerveződik egy iskola, ezért kérdése, hogy érez-e az önkormányzat, a képviselő-testület
felelősséget ebben a személyi kérdésben?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mint ahogy ezt már korábban is megbeszélték, természetesen
éreznek felelősséget, és bíznak abban, hogy a volt igazgatónővel, mint vezetővel továbbra is
együtt tudnak dolgozni.
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a
képviselő-testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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