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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 110-18/2011. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 
               1-jén tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester, 
                       Barna Sándor, Bartók István, Csernák Csilla, 
                       Dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor,  
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária, (7 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Külön meghívottak: Kontra György Trió Tv részérıl 
                                 Németh Péter szaktanácsadó 
                                 Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, külön köszönti a Trió Tv nézıit. 16,45 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 7 fı képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítıknek javasolja Dr. Puliusné Sárdi Mária és Csernák Csilla 
képviselıket.  
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Elıterjesztés LEADER pályázati lehetıségek tárgyában 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2.) Elıterjesztés térfigyelı rendszer kiépítéséhez árajánlatok bekérése tárgyában 
     (szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés LEADER pályázati lehetıségek tárgyában. (Írásos anyag mellékelve 
                 a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elég rövid határidıvel vannak a pályázatok kiírva. Ezen belül, ami a sürgısséget indokolta, 
hogy kérnek egy projekt adatlap benyújtását a pályázatok beadása elıtt. A mi esetünkben, 
ahová a pályázatunkat szeretnénk benyújtani, a „Hagyományırzı és kulturális rendezvény 
támogatása” címő pályázat, ahová pályázhat az önkormányzat és civil szervezetek. Ennek az 
adatlapnak a benyújtási határideje szeptember 05.  
A pályázaton belül pályázhat a Nagyközségi Önkormányzat, valamint civil szervezetek. 
Ennek a pályázatnak a benyújtásához kérném a Képviselı-testület támogatását. 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat ugyanúgy 250.000,- Ft-ra pályázhat, csak az Áfa 
miatt más a végösszeg, kell 62.500,- Ft-os önerı. A civil szervezetek a teljes 250.000,- Ft-ra 
pályázhatnak.  
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, egyetértett vele.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének keretében 
kiírt pályázatok közül a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára megpályázzuk a 
teljes 250.000,- Ft-ot és biztosítjuk hozzá a 62.500,- Ft önkormányzati önerıt, amit a 2012. 
évi „Tiszaalpári Tavaszköszöntı 2012.” rendezvényre pályáznánk.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
174/2011. (IX. 01.) Kth. 
 
LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat. 
Rendezvény megnevezése: Tiszaalpári Tavaszköszöntı 2012. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 
76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú 
„Hagyományırzı és kulturális rendezvény támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a LEADER rendezvény jogcímen nettó 
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250.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást igényel, melyhez 62.500,- Ft (ÁFA) forrást 
biztosít a 2011. évi költségvetés terhére. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a LEADER támogatási forrás elnyerése esetén vállalja, hogy a 
„Tiszaalpári Tavaszköszöntı 2012” elnevezéső rendezvényét megvalósítja. 

================ 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátja, hogy az Alpári Tisza Horgász Egyesület benyújtsa a pályázatot és ezt 
az önkormányzat támogatja.  

 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

 

175/2011. (IX. 01.) Kth. 

 
LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Alpári Tisza Horgász Egyesület. 

 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Alpári Tisza Horgász Egyesület civil szervezet pályázatot munkáltasson ki és nyújtson 
be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett, 
1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális rendezvény 
támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-
testülete a rendezvény megvalósításával egyetért. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján támogatásban 
részesülı Alpári Tisza Horgász Egyesület részére, az erre irányuló kérelem alapján 
visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosít 2012. évi költségvetése 
terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============== 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

 
Szavazásra bocsátja, hogy az Árpád Népe Hagyományırzı Egyesület benyújtsa a 
pályázatot és ezt az önkormányzat támogatja. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
176/2011. (IX. 01.) Kth. 
 
LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 
 
Árpád Népe Hagyományırzı Egyesület. 
 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 

Árpád Népe Hagyományırzı Egyesület civil szervezet pályázatot munkáltasson ki és 
nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális 
rendezvény támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a rendezvény megvalósításával egyetért. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján támogatásban 
részesülı Árpád Népe Hagyományırzı Egyesület részére, az erre irányuló kérelem 
alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosít 2012. évi 
költségvetése terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

=============== 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület benyújtsa a 
pályázatot és ezt az önkormányzat támogatja. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
177/2011. (IX. 01.) Kth. 
 
LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székelyő civil szervezetek. 
 
Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület. 
 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 

Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület civil szervezet pályázatot munkáltasson ki 
és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális 
rendezvény támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a rendezvény megvalósításával egyetért. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
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részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján támogatásban 
részesülı Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület részére, az erre irányuló kérelem 
alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosít 2012. évi 
költségvetése terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============= 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület benyújtsa a pályázatot és 
ezt az önkormányzat támogatja.  

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

 

178/2011. (IX. 01.) Kth. 

 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület. 

 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület civil szervezet pályázatot munkáltasson ki és 
nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális 
rendezvény támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a rendezvény megvalósításával egyetért. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján támogatásban 
részesülı Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület részére, az erre irányuló kérelem alapján 
visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosít 2012. évi költségvetése 
terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

=============== 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Polgárır Egyesület benyújtsa a pályázatot és ezt 
az önkormányzat támogatja.  

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

 

179/2011. (IX. 01.) Kth. 

 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Tiszaalpári Polgárır Egyesület. 
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1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Tiszaalpári Polgárır Egyesület civil szervezet pályázatot munkáltasson ki és nyújtson 
be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett, 
1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális rendezvény 
támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-
testülete a rendezvény megvalósításával egyetért. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján támogatásban 
részesülı Tiszaalpári Polgárır Egyesület részére, az erre irányuló kérelem alapján 
visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosít 2012. évi költségvetése 
terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============ 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Sportegyesület benyújtsa a pályázatot és ezt az 
önkormányzat támogatja. 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

180/2011. (IX. 01.) Kth. 

 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Tiszaalpári Sportegyesület. 

 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Tiszaalpári Sportegyesület civil szervezet pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be 
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett, 
1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális rendezvény 
támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-
testülete a rendezvény megvalósításával egyetért. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján támogatásban 
részesülı Tiszaalpári Sportegyesület részére, az erre irányuló kérelem alapján 
visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosít 2012. évi költségvetése 
terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 

 

Szavazásra bocsátja, hogy az Alpári Tisza Vadásztársaság benyújtsa a pályázatot és ezt az 
önkormányzat támogatja. 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

 

181/2011. (IX. 01.) Kth. 

 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Alpári Tisza Vadásztársaság 

 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Alpári Tisza Vadásztársaság civil szervezet pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be 
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett, 
1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális rendezvény 
támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-
testülete a rendezvény megvalósításával egyetért. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján támogatásban 
részesülı Alpári Tisza Vadásztársaság részére, az erre irányuló kérelem alapján 
visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosít 2012. évi költségvetése 
terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============= 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátja, hogy  Tiszaalpár Nagyközségi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
benyújtsa a pályázatot és ezt az önkormányzat támogatja. 

 

182/2011. (IX. 01.) Kth. 

 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár Nagyközségi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata. 

 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzata  
pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM 
rendelet alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és 
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kulturális rendezvény támogatása” címő pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselı-testülete a rendezvény megvalósításával egyetért. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján támogatásban 
részesülı Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzata  
részére, az erre irányuló kérelem alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt 
elıfinanszírozást biztosít 2012. évi költségvetése terhére a LEADER projektjeinek 
megvalósításához.  

============= 

2.) Napirendi pont: 

     Tárgy: Elıterjesztés térfigyelı rendszer kiépítéséhez árajánlatok bekérése tárgyában.  

                 (szóbeli elıterjesztés) 

     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

 

A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, ahol született egy határozati 
javaslat tervezet. Június 14-én kellett benyújtani a pályázatokat, 3 cégnek küldtük ki, 
abból 1 érkezett vissza. A Képviselı-testület úgy döntött, hogy mivel 1 került be, ez is 
közbeszerzési értékhatár felett volt nettó értékben, hogy ennyi összeget nem tud 
ráfordítani. Ezért a pályázati kiírásnak megfelelıen eredménytelennek nyilvánította a 
pályázatot.  

Érkezett egy újabb ajánlat, ami úgy tőnik, hogy a közbeszerzési értékhatár alatt van. Azt 
javaslom, hogy küldjük ki még két cégnek, azoknak, akiknek legutóbb is kiküldtük, de 
valamilyen ok miatt nem jeleztek erre vissza. Küldjünk ki egy árajánlatot, kérjünk be és 
ennek a határideje szeptember 16-a déli 12 óra legyen.  

Az árajánlatba a kiírás ugyanaz legyen, mint az elızı volt és a bírálati szempontok is 
ugyanazok legyenek. A kiírásban tüntessük fel, hogy 8 db kamerát,  szünetmentes 
tápegységgel kérjük  és bruttó 7,5 millió Ft összegig tudunk befogadni pályázatot.  

 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a térfigyelı rendszer kiépítéséhez 
árajánlatok bekérése tárgyáról szóló szóbeli elıterjesztést. 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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183/2011. (IX. 01.) Kth. 

 
Tiszaalpár térfigyelı kamera-rendszer kiépítésére árajánlat kérése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért az eddig kiépítésre terve-
zett térfigyelı kamera-rendszer mőszaki tartalmának mérséklésével, a kamerák számának 13-
ról 8 db-ra való csökkentésével a szünetmentesség biztosításával együtt,  az egyéb szakmai 
követelmények változatlanok maradnak. 
 
A Képviselı-testület egyetért azzal is, hogy ezen csökkentett mőszaki tartalom alapján, a rend-
szer kiépítésére közbeszerzési értékhatárt el nem érı meghívásos beszerzési eljárás kerüljön 
lefolytatásra, amelyre az elızı, eredménytelenné nyilvánított közbeszerzési eljárásban ajánlat-
tételre felkért 3 db vállalkozás kerüljön ismételten meghívásra. 
 
Az ajánlatkérı dokumentációban tájékoztatni kell az ajánlattételre felkérteket, hogy az önkor-
mányzat részére ezen célra bruttó 7.500.000,-Ft keret áll rendelkezésre, az ajánlattételi határi-
dıként pedig a 2011. szeptember 16. 12.00 órai idıpontot kell kijelölni. 
 
Ajánlatkérések kiküldésének határideje:  2011. szeptember 6. 
Felelıs: Dr. Vancsura István 

 

============== 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

 

Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 16,55 órakor 
bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                    /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 

                       polgármester                                                               jegyzı 

 

 

 

               /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/                            /:  Csernák Csilla  :/ 

                     jegyzıkönyv-hitelesítı                                jegyzıkönyv-hitelesítı 
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