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Határozatok: 

 
7/2021. (VII. 28.) 

számú határozat 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról 

A15 

8/2021. (VII. 28.) 

számú. határozat 

A 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározásáról 

 

A9 

9/2021. (VII. 28.) 

számú határozat 

A Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indításáról 

A15 

10/2021. (VII. 28.) 

számú határozat 

A Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indításáról 

A15 

11/2021. (VII. 28.) 

számú határozat 

A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

E16 

12/2021. (VII. 28.) 

számú határozat 

A Bojt, Rákóczi u. 50. szám alatti önkormányzati tulajdoni ingatlan eladási 

szándékáról   

Z1 

13/2021. (VII. 28.) 

számú határozat 

Óvodai tisztasági csomag vásárlásáról Z1 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 28-án – szerda – 

de. 10.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Bojti 

Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Garaguly Borbála   alpolgármester 

Baranyai Andrea   képviselő    

   Farkas László    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. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására 

 

2. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására 

 

3. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

4. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításhoz  

 

6. Előterjesztés a Bojt, Rákóczi u. 50. szám alatti önkormányzati tulajdoni ingatlan eladási 

szándékáról   

 

7. Előterjesztés óvodai tisztasági csomag vásárlására 

 

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. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

2. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának 

meghatározására 

 

3. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

4. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításhoz  

 

6. Előterjesztés a Bojt, Rákóczi u. 50. szám alatti önkormányzati tulajdoni ingatlan 

eladási szándékáról   

 
7. Előterjesztés óvodai tisztasági csomag vásárlására 

 

8. Különfélék  

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Lehetőség van szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási 

kérelem benyújtására. Javasolja, hogy az önkormányzat 702 q barna kőszénre vonatkozóan 

nyújtsa be pályázatát. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges 

kérdéseiket. 

 

Előterjesztés szerinti határozati javaslat:  

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontja szerinti A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím 

szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a pontja alapján pályázatot nyújt be 

kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan 

igényelhető, összesen …... erdei m3/ /q …………………... vonatkozóan nyújtsa be pályázatát. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz 

való eljuttatást is, - származó költségeket.  

Bojt Község Önkormányzata a pályázati kiírás alapján önrészt nem biztosít.  

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31. 



Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontja szerinti A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím 

szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a pontja alapján pályázatot nyújt be 

szociális szén igénylésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan 

igényelhető, összesen 702 q barna kőszénre vonatkozóan nyújtsa be pályázatát. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú szénben részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz 

való eljuttatást is, - származó költségeket.  

Bojt Község Önkormányzata a pályázati kiírás alapján önrészt nem biztosít.  

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontja szerinti A 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a 

pontja alapján pályázatot nyújt be szociális szén igénylésére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a 

maximálisan igényelhető, összesen 702 q barna kőszénre vonatkozóan nyújtsa be 

pályázatát. 

 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú szénben részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.  

 

Bojt Község Önkormányzata a pályázati kiírás alapján önrészt nem biztosít.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

            Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

 

2. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának 

meghatározására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták 

megismerték azt. 



Javasolja, hogy a közmeghallgatás 2021. augusztus 30. napján 10 órától kerüljön megtartásra a 

Közösségi Házban. Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel 

kérdéseiket. 

 

Farkas László képviselő: Nem ért egyet a kezdési időponttal, véleménye szerint a délutáni 

időpont megfelelőbb lenne, mert addig mindenki hazaér a munkahelyéről. 

 

Garaguly Borbála alpolgármester: Egyetért Farkas László képviselő észrevételével, nagyobb 

részvételi arányra lehetne számítani a délutáni órákban, javasolja a tájékoztató kezdetét 17 

órára módosítani, illetve helyszínnek a Közösségi Házat. 

 
Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e 

azzal a módosító javaslattal, hogy a közmeghallgatás a Közösségi Házban legyen megtartva, 

2021. augusztus 30-án 17 órától. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Előterjesztés szerinti határozati javaslat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi közmeghallgatást 2021. augusztus 

30. (hétfő) 10 órától tartja a Bojti Kirendeltség Tanácskozó termében. 

A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról, az 

önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztés, 

településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális és egészségügyi 

ellátásról szóló tájékoztató. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A Képviselő-testület a módosító javaslatot elfogadta. 

Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi közmeghallgatást 2021. augusztus 

30. (hétfő) 17 órától tartja a Közösségi Házban. 

A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról, az 

önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztés, 

településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális és egészségügyi 

ellátásról szóló tájékoztató. 

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. 
   

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) sz. határozata: 
 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi közmeghallgatást 2021. 

augusztus 30. (hétfő) 17 órától tartja a Közösségi Házban. 

A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról, az 

önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztés, 

településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális és 

egészségügyi ellátásról szóló tájékoztató. 

             



 Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

            Határidő:  azonnal 

 

 

3. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerint alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az Ady E. utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére az alábbiaktól kér ajánlatot:  

1. Cégnév: Magyar Parképítő Kft. 

Székhely: 4244 Újfehértó, Németh László utca 26. 

E-mail cím: magyarparkepito@gmail.com 

2. Cégnév: ROAD Mérnökiroda Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2/8.  

E-mail cím: rodamernokirodakft@gmail.com 

3. Cégnév: TERRA-GENERÁL Építőipari Kft.  

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18. 

E-mail cím: terrageneral@gmail.com 

A beszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a további 

kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult.  

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. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 28.) sz. határozata: 
 

Bojt Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az Ady utca 

felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére az alábbiaktól kér ajánlatot:  

 

1. Cégnév: Magyar Parképítő Kft. 

Székhely: 4244 Újfehértó, Németh László utca 26. 

E-mail cím: magyarparkepito@gmail.com 

 

2. Cégnév: ROAD Mérnökiroda Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2/8.  

E-mail cím: rodamernokirodakft@gmail.com 

 

3. Cégnév: TERRA-GENERÁL Építőipari Kft.  

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18. 

E-mail cím: terrageneral@gmail.com 

 

mailto:terrageneral@gmail.com
mailto:terrageneral@gmail.com


A beszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a további 

kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult.  

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

4. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az Ady E. utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az alábbiaktól kér ajánlatot:  

1. Név: CSI-RI ′97 Bt.  

Cím: 4245. Debrecen, Csárdás 32.  

Email cím: csiri97@gmail.com 

2. Név: CIVIS MÉRNÖKIRODA Kft 

 Cím: 4030. Debrecen, Dobverő u. 12. sz. 

 Email cím: civiskft@gmail.com 

3. Dankó Károly egyéni vállalkozó 

Cím: 4034. Debrecen, Mező u. 16. sz. 

Email cím: dankokaroly51@gmail.com 

A beszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a további 

kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult.  

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. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 28.) sz. határozata: 
 

Bojt Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az Ady utca 

felújítására műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az alábbiaktól kér ajánlatot:  

 

1. Név: CSI-RI ′97 Bt.  

Cím: 4245. Debrecen, Csárdás 32.  

Email cím: csiri97@gmail.com 

 

2. Név: CIVIS MÉRNÖKIRODA Kft 

 Cím: 4030. Debrecen, Dobverő u. 12. sz. 

 Email cím: civiskft@gmail.com 

 

 

mailto:csiri97@gmail.hu
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3. Dankó Károly egyéni vállalkozó 

Cím: 4034. Debrecen, Mező u. 16. sz. 

Email cím: dankokaroly51@gmail.com 

 

A beszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a további 

kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult.  

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításhoz  
 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők a Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

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

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Körösszegapáti Nagyközségi 

Önkormányzatának a Szociális és Gyermekjóléti Társulásból 2021. december 31. napjával 

történő kiválását tudomásul veszi.  

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását az 1. számú melléklet, az egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

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. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 28.) sz. határozata: 
 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Körösszegapáti Nagyközségi 

Önkormányzatának a Szociális és Gyermekjóléti Társulásból 2021. december 31. 

napjával történő kiválását tudomásul veszi.  

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását az 1. számú melléklet, az egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



6. Előterjesztés Bojt, Rákóczi u. 50. szám alatti önkormányzati tulajdoni ingatlan 

eladási szándékáról   

 

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, elfogadásra javasolja az „a” határozati javaslatot. Kéri 

a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi „a” határozati 

javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzata a Bojt, Rákóczi utca 50. szám alatti (326 hrsz.) önkormányzati 

tulajdonú ingatlant értékesíteni kívánja értékbecslést követően.  

Felkéri a polgármestert az értékbecsléssel kapcsolatos feladatok ellátására.  

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. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 28.) sz. határozata: 
 

Bojt Község Önkormányzata a Bojt, Rákóczi utca 50. szám alatti (326 hrsz.) 

önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni kívánja értékbecslést követően.  

Felkéri a polgármestert az értékbecsléssel kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. Előterjesztés óvodai tisztasági csomag vásárlására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt.  A bojti tagóvoda részére 30.000 Ft értékben tisztasági csomag vásárlását 

javasolja a szülők kiadásainak csökkentése érdekében, így zökkenő mentesebb lenne az 

óvodakezdés.  

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

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, elfogadásra javasolja az „a” határozati javaslatot. Kéri 

a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi „a” határozati 

javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde Bojti Tagóvodája részére tisztasági csomagot vásárol 30.000 Ft értékben, melyet 

2021. évi költségvetésének szociális kerete terhére biztosít. 

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. 



 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 28.) sz. határozata: 
 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde Bojti Tagóvodája részére tisztasági csomagot vásárol 30.000 Ft értékben, 

melyet 2021. évi költségvetésének szociális kerete terhére biztosít. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, 

ülésvezető elnök a Képviselő-testület ülését bezárta. 
 

kmft. 

 

 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka      Dr. Köstner Dávid 
  polgármester         jegyző 

 

 

 


