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Határozatok: 

226/2019. (XII. 18.) 

számú BKt. határozat 
a lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés 

elfogadásáról 

C5 

227/2019. (XII. 18.) 

számú BKt. határozat 
tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről C8 
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számú BKt. határozat 
a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső 

ellenőrzési   tervének elfogadásáról 

D1 

229/2019. (XII. 18.) 

számú BKt. határozat 
az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadásáról 

D1 

230/2019. (XII. 18.) 

számú BKt. határozat 
a 2020. évi munkaterv elfogadásáról Z1 

231/2019. (XII. 18.) 

számú BKt. határozat 
közétkeztetés biztosítására vonatkozó döntésről 

 

Z1 

 

  



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 18-án – 

szerda – de. 10:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal Bojti Kirendeltségén megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Garaguly Borbála   alpolgármester 

 Baranyai Andrea   képviselő 

Rácz Emil Zsigmond   képviselő 

     

Juhász Péter     aljegyző 

 

Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:  Gerdenits Zoltán   képviselő 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester - ülésvezető elnök - köszönti a jelenlévőket, 

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van a Képviselő-testület 

határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést 

érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

3. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának 

átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 

4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső 

ellenőrzési   tervére 

 

5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervére 
 

6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervéről 

 

7. Előterjesztés közétkeztetés biztosítására vonatkozó döntéshez 

 

8. Különfélék 
 

Kéri, a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal. 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 



Elfogadott napirendi pontok:  

 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 

települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

3. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 

4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső 

ellenőrzési   tervére 

 

5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervére 
 

6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi 

munkatervéről 

 

7. Előterjesztés közétkeztetés biztosítására vonatkozó döntéshez 

 

8. Különfélék 
 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 

települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.  

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő – 

eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. december 18. 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

226/2019. (XII. 18.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 



települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről szóló jelentést. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. december 18. 

 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. november havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

227/2019. (XII. 18.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. november havi 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

3. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának 

átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a képviselőket, mondják el 

véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Baranyai Andrea ÜB. elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra 

javasolják Bojt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 

szabályairól szóló rendeletet a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a Bojt Község Önkormányzat 

2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló önkormányzatai 

rendelet-tervezettel. 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 



Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

16/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

 

Bojt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 

 

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak 

figyelembevételével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Bojt Község Önkormányzata, valamint a fenntartásában működő 

valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására. 

 

2. § 

 

(1) Bojt Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2020. január 1-

jétől a 2020. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2019. évi 

gazdálkodásának folyamatosságát Bojt Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosított előirányzatainak 

szintjén biztosítsa. 

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás 

időszakában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek, 

illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2020. évi költségvetés  

részét képezi, beépül a 2020. évi költségvetésbe. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet 2020. január l.-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet Bojt Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 

hatályba lépésének napján hatályát veszti. 

 
 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk. Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester  jegyző 
 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2019. december 19. 

 

Dr. Köstner Dávid 

 jegyző  



4 Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal  2020. évi belső 

ellenőrzési tervére  
 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.  

 

Baranyai Andrea ÜB. elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra 

javasolják azt a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési terv tartalmát az 

alábbiak szerint határozza meg:



 

      Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:   2019. december 18.

Sor- Ellenőrzendő  Ellenőrzendő 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, tárgya, 

Azonosított 

kockázati Az ellenőrzés 

szám 

folyamat/kockázati 

min. 

szervezeti 

egységek módszerei, ellenőrzött időszak) tényezők típusa ütemezése 

          szabály- 2020. 

1. 

A közérdekű és a 

közér- Biharkeresztesi 

Ellenőrzés célja: annak megítélése, 

hogy a közérdekű adatokkal való  

Szabályozottság 

és szerűségi, III. né. 

  

dekből nyilvános 

adatok  

Közös 

Önkormányzati 

 "bánásmód", a jogszabályoknak 

megfelelően történt-e? 

 szabályosság 

megfelelőssége, dokument   

  szabályozottságának,  Hivatal Ellenőrzött időszak: 2020. év 

M.társak 

tapasztalata,  vizsgálat   

  gyakorlatának ell.   

Ellenőrzés módszere: dokumentum 

alapú, helyszíni ellenőrzés 

képzettsége 

megfelelő-e? eseti 4 ell. 

  Közepes prioritású       vizsgálat nap 

2. 

2020. évi összesítő 

ell. 

Önkormányzati 

Hivatal 

2021. évi kockázatkezelés 

felülvizsgálata, éves ellenőrzési terv 

készítése eseti szabályszerűségi IV. né. 

  

jelentés, 2021. évi 

belső   Ellenőrzött időszak: 2020. év vizsgálat komplex 5 ell. 

  

ellenőrzési 

tervjavas-       vizsgálat nap 

  lat elkészítése           



4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

228/2019. (XII. 18.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési terv 

tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 



Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:   2019. december 18.

Sor- Ellenőrzendő  Ellenőrzendő 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, tárgya, 

Azonosított 

kockázati Az ellenőrzés 

szám 

folyamat/kockázati 

min. 

szervezeti 

egységek módszerei, ellenőrzött időszak) tényezők típusa ütemezése 

          szabály- 2020. 

1. 

A közérdekű és a 

közér- Biharkeresztesi 

Ellenőrzés célja: annak megítélése, 

hogy a közérdekű adatokkal való  

Szabályozottság 

és szerűségi, III. né. 

  

dekből nyilvános 

adatok  

Közös 

Önkormányzati 

 "bánásmód", a jogszabályoknak 

megfelelően történt-e? 

 szabályosság 

megfelelőssége, dokument   

  szabályozottságának,  Hivatal Ellenőrzött időszak: 2020. év 

M.társak 

tapasztalata,  vizsgálat   

  gyakorlatának ell.   

Ellenőrzés módszere: dokumentum 

alapú, helyszíni ellenőrzés 

képzettsége 

megfelelő-e? eseti 4 ell. 

  Közepes prioritású       vizsgálat nap 

2. 

2020. évi összesítő 

ell. 

Önkormányzati 

Hivatal 

2021. évi kockázatkezelés 

felülvizsgálata, éves ellenőrzési terv 

készítése eseti szabályszerűségi IV. né. 

  

jelentés, 2021. évi 

belső   Ellenőrzött időszak: 2020. év vizsgálat komplex 5 ell. 

  

ellenőrzési 

tervjavas-       vizsgálat nap 

  lat elkészítése           



5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervére 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.  

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta Bojt Község önkormányzatának 2020. évi 

belső ellenőrzési tervét, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési terv tartalmát az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bojt Község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve 

 

Sorszám Ellenőrzendő 

folyamat/kockázati 

min. 

Ellenőrzendő 

szervezeti egység 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

  A vagyon   

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 

vagyonnal kapcsolatos változás,     

1. nyilvántartása,  

nyilvántartásokat, elszámolásokat, a jogszabályi 

előírásoknak és a  átszervezés, belső szabály- 2020. 

  számbavétele  

saját szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 

vezették-e; teljesítették-e 

szabályozottság 

és szerűségi IV. n. év 

    

Bojt Község 

Önkormányzata az évenkénti leltározási kötelezettséget. szabályosság     

     

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat vagyonának 

nyilvántartása 
 

komplex 10. ell. 

    
 

Ellenőrzött időszak: 2019. év 
 

vizsgálat/ nap/ 

    
 

Ellenőrzés módszere: elemzés, értékelés, 

tesztelés, dokumentumok és 
 

önkormányzat önkorm. 

      nyilvántartások vizsgálata       

 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:   2019. december 18. 

 

 

 

            



4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

229/2019. (XII. 18.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési terv 

tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 



Bojt Község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve 

 

Sorszám Ellenőrzendő 

folyamat/kockázati 

min. 

Ellenőrzendő 

szervezeti egység 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

  A vagyon   

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 

vagyonnal kapcsolatos változás,     

1. nyilvántartása,  

nyilvántartásokat, elszámolásokat, a jogszabályi 

előírásoknak és a  átszervezés, belső szabály- 2020. 

  számbavétele  

saját szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 

vezették-e; teljesítették-e 

szabályozottság 

és szerűségi IV. n. év 

    

Bojt Község 

Önkormányzata az évenkénti leltározási kötelezettséget. szabályosság     

     

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat vagyonának 

nyilvántartása 
 

komplex 10. ell. 

    
 

Ellenőrzött időszak: 2019. év 
 

vizsgálat/ nap/ 

    
 

Ellenőrzés módszere: elemzés, értékelés, 

tesztelés, dokumentumok és 
 

önkormányzat önkorm. 

      nyilvántartások vizsgálata       

 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:   2019. december 18. 

 



6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervéről 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.  

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta Bojt Község Önkormányzatának 2020. évi 

munkatervét, azt elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkaterv kerüljön 

megküldésre a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személyek, szervezetek 

részére. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

230/2019. (XII. 18.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkaterv kerüljön 

megküldésre a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személyek, 

szervezetek részére. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. Előterjesztés közétkeztetés biztosítására vonatkozó döntéshez 
 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Baranyai Andrea ÜB. elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a közétkeztetés 

biztosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadásra javasolják.  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés ellátásával 2020. január 1. 

napjától a Sörpark Kft.-t (4031 Debrecen, Árvalányhaj u. 10., képviseli: Virág Attila 

ügyvezető) bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 



Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

231/2019. (XII. 18.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés ellátásával 2020. 

január 1. napjától a Sörpark Kft.-t (4031 Debrecen, Árvalányhaj u. 10., képviseli: 

Virág Attila ügyvezető) bízza meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 

aláírására. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, ülésvezető 

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 
kmft. 

 
 
 
Bereginé Szegedi Hajnalka       Dr. Köstner Dávid 

         polgármester            jegyző 


