
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25.-én
16 óra 00 perc kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

26/2015. (VI.25.) Belső Ellenőrzési Kézikönyv ás a 2015-2019. évekre szóló Stratégiai
Belső Ellenőrzési Terv elfogadása

27/2015. (VI.25.) 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
támogatási igény benyújtása

28/2015. (VI.25.) A település honlapjának üzemeltetésére megbízás

29/2015. (VI.25.) Az Iskola u. 9. szám alatti ingatlant az Önkormányzat nem kívánja
megvásárolni

Rendelet száma Tárgya

8/2015. (VI.26.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (bizottságok
személyi összetételének megváltoztatása)

9/2015. (vI.26.) Az önkormányzat címeréről, zászlajáról ás használatuk rendjéről szóló
rendelet-tervezet elfogadása



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25.-én
16 óra 00 perc kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő
Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dudás Róbert:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, alpolgármester urat és kollégáit.
Megállapítja, hogy a képviselők közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Hajdu Péter és Répás Roland képviselőket.

Dudás Róbert polgármester inditványára a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hajdu Péter és
Répás Roland képviselőket kijelölte.

Dudás Róbert:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendeket az
ott szereplő sorrendben tárgyalják meg, továbbá 4. és 5. napirendi pontként vegyék fel az
alábbiakat:
4.! Napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (bizottságok személyi
összetételének megváltoztatása). Előterjesztő: polgármester.
5.! Napirendi pont: Az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló
rendelet-tervezet elfogadása. Előterjesztő: polgármester.
Kéri tehát, hogy a meghívóban szereplő első három napirendi pont után ezt a két napirendi
pontot illesszék be 4. és 5. napirendi pontként, így az Egyebek lenne a 6. napirendi pont.

A Képviselő-testület e2vhan2úla2 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
elfo2adja az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1.! Napirendi pont: Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a 2015-2019. évekre szóló Stratégiai
Belső Ellenőrzési Terv elfogadása. Előterjesztő: polgármester.
2.1 Napirendi pout: A 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás — támogatás
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás alapján állami
támogatásra támogatási igény benyújtásáról való döntés. Előterjesztő: polgármester.
3./ Napirendi pont: Mátraballa Községi Onkormányzat honlapjának helyzetével, annak
szerkesztésével kapcsolatos jelenlegi helyzet értékelése, továbbá a szükséges döntések
meghozatala. Előterjesztő: polgármester.
4.1 Napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (bizottságok személyi
összetételének megváltoztatása). Előterjesztő: polgániiester.
5.! Napirendi pont: Az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló
rendelet-tervezet elfogadása. Előterjesztő: polgármester.
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Napirendek:

1.! Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a 2015-2019. évekre szóló Stratégiai Belső Ellenőrzési
Terv elfogadása.
Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert:
Az előterjesztési és annak mellékleteit mindenki megkapta e-mailen. A belső ellenőrzésre
vonatkozó jogszabályok alapján ennek az elfogadása kötelező.

Lajtosné Lécz Erzsébet:
Volt eddig az Onkormányzatnak ilyen kézikönyve és terve elfogadva?

Dr. Jakab Dorottya:
Igen volt, csak nem közvetlenül az Onkormányzat rendelkezett ezzel, hanem a
Pétervásárai lUstérség Többcélú Társulása, amelynek az Onkormányzat is ta~a. A belső
ellenőrzési feladat ellátásában részt vett az Onkormányzat a többcélú keretein belül,
azonban ott jelenleg szünetel ennek a feladatnak az ellátása, nincs belső ellenőr. Azonban
ennek a feladatnak az ellátása törvény alapján kötelező, így valamilyen fonitában
gondoskodni kellett ennek az ellátásáról. Inczédy-Kovács K.risztina egyéni vállalkozóval
lett erre megbízási szerződés kötve 2015. december 31.-ig.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015. (‘71.25.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet
és a 2015-2019. évekre szóló Stratégiai Belső Ellenőrzési Tervet az előterjesztés szerinti
változatlan tartalommal elfogadj a.
A Képviselő-testület felhatalmazza ajegyzőt, hogy ajelen döntésről a határozati kivonatot
a belső ellenőrzési feladat ellátásával megbízott Inczédy-Kovács Krisztina egyéni
vállalkozó részére küldje meg.

Felelős: jegyző’
Határidő: 2015. június 30.

2.1 A 2015. évi lakossági viz- és csatornaszolgáltatás — támogatás igénylésének és
elbírálásának részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás alapján állami támogatásra
támogatási igény benyújtásáról való döntés.
Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
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Dudás Róbert:
Az előterjesztést és a kapcsolódó meflékleteket terjedelmi okok miatt e-mailben küldtük
ki.

Lajtosné Lécz Erzsébet:
Kell-e önerő ennek a támogatási igénynek a benyújtásához?

Bíró Sándor:
Mindenképpen tudni kell, hogy kell-e önerő vagy sem.

Dudás Róbert:
Szerint az önrészt az ERV Zrt. állja, ezt olvassa ki az általuk megküldött anyagból.

Dr. Jakab Dorottva:
Korábbi években ehhez önerőt még soha nem kértek az önkormányzattól és a használati
díj terhére sem számoltak el még semmit ezzel kapcsolatban.

Dudás Róbert:
A szolgáltatások ráfordításainak csökkentésére lehet felhasználni a támogatást: szivattyú
üzemeltetésre, stb.

Bíró Sándor:
Az ERV Zn. küldje el a pályázatot legalább.

Lajtosné Lécz Erzsébet:
A támogatás mértéke a pályázati kiirásban részletezettek fTiggvénye. Nem látja az
anyagban, hogy hány % a támogatás.

Bíró Sándor:
Azt javasolja, hogy fogadja el így a Képviselő-testület a határozati javaslatot, de legyen
benne egy kitétel, miszerint az Önkormányzat nem tud biztosítani külön önerőt.

Dudás Róbert:
A Bíró Sándor által mondott feltétellel javasolja elfogadni a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
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Mátraballa KözséEi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/20 15. (VL253 határozata
Támogatási i~ény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráforditásainak
csökkentésére

Mátraballa Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag döntött abban, hogy
2015. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz ás csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. A Képviselő-testület kijelenti, hogy
külön önerőt ehhez a támogatási igényhez biztosítani nem tud, illetve nem képes.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
Felelős: polgármester.

3.! Mátraballa Községi Önkormányzat honlapjának helyzetével, annak szerkesztésével
kapcsolatos jelenlegi helyzet értékelése, továbbá a szükséges döntések meghozatala.
Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester

Dudás Róbert:
Minden önkormányzatnál működnie kell honlapnak. Pl. vannak uniós beruházások,
amelyek kapcsán kötelező elemeknek kell szerepelnie a honlapon. Itt van a recski
vízközmű társulás, amelynek van a folyó projektje, s a pályázattal, beruházással
kapcsolatban folyamatosan szerepeltetni kell az aktuális információkat, híreket.
Az előző honlapszerkesztők olyan rendszert használtak, amit senki más nem tud használni,
senki nem tudja átvenni az azokban lévő adatokkal együtt. Igy mindent teljesen elölről kell
kezdeni.
Van két ajánlat a honlap szerkesztésére vonatkozóan: az egyik Danyi Csaba egyéni
vállalkozóé, 100.000.- Ft-ért megcsinálná. Ez egyszeri díj. A másik ajánlatot egy olyan
cég adta, akik országosan több száz önkormányzatnak szerkesztik a honlapját. Ez nettó
80.000.- Ft, melyet elengednek, amennyiben 2 évre velük kötünk szerződést. Az eseti
karbantartás nettó 5.000.- Ft/alkalom. A kivitelezésre 3 hetes határidőt vállalnak.

Dr. Jakab Dorottya:
Egyszerűbb dolgokat szerinte maguk is fel tudnak tölteni, ha megmutatják, hogy kell
csinálni.

Dudás Róbert:
3 hetes határidőt vállalnak a készítésre. A tárhely az első vállalkozónál is ugyanannyi
lenne véleménye szerint. A második cég az egri főjegyző ajánlásával rendelkezik.
Javasolja a 2. ajánlatot fogadják el.

Hajdu Péter:
Két évre kössük meg a szerződést a második céggel.
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Dudás Róbert:
Javasolja, hogy az IT-Nay Hungary Kft-vel kössenek megbízási szerződést a honlap
szerkesztésére és karbantartására.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
meHett az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa KözséEi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2015. (VI.25.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag Úgy dönt, hogy az
Onkormányzat weblapj ának megszerkesztésére és folyamatos karbantartására az IT-Nay
Hungary Kft.-t bízza meg az árajánlatukban részletezett feltételek alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a vállalkozási
szerződés megkötéséről gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: szerződésben foglaltak szerint.

41 A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (bizottságok személyi összetételének
megváltoztatása).
Előterjesztő: polgármester.

Dudás Róbert:
Célszerű és indokolt lenne, ha változtatnának a bizottságok személyi összetételében, hogy
a folyamatos és hatékony munka ne legyen akadályoztatva.
A szociális bizottságnak gyalcran kell üléseznie. Az előterjesztés, Vagyis a rendelet
módosítás ennek megfelelően került összeállításra.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
meHett az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
8 I 2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/20 14. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. ~ (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.
(XI.25’7) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. ~ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/20 14. (XI.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete
lép.

2. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

MátrabaHa, 2015. június 25.

(~c~
Dudás Róbkrt sk. Dr. Jakab Dorottya sk.

polgármester jegyző

1.melléklet a 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
„3 .melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

9/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

A bizottságok tagjainak névsora

PÉNZÜGYI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG TAGJAI
Elnök: Répás Roland képviselő
Tagjai: Hajdu Péter képviselő

Deák Imréné külsős tag

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő
Tagjai: Hajdu Péter képviselő

Forgó Zsolt külsős tag”
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5.! Az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló rendelet-
tervezet elfogadása.
Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester.

Dudás Róbert: ..

2003 óta van címere Mátraballának. Onkormányzati rendelet akkor nem született.
Szabályozásra került többek között a rendelet-tervezetben a címer és a zászló
felhasználásának szabályai is.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés i) pontja
szerinti felhatalmazással, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011’ évi
CLXXXIX. törvény 42.* (1) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:

I. Az önkormányzat jelképei

Az önkormányzat jelképei: a címer ás a zászló.

II. A címer

2. ~

A címer leírása, magyarázata

(1) Az önkormányzat címere: az alsó harmadánál vízszintesen osztott, az alján ívelt
háromszögű pajzs, melynek alsó, sötétzöld színű mezejében egy Sárga színű kör van. A sárga
színű körben fehér színnel a mátraballai templom került ábrázolásra. A címer alsó, sötétzöld
színű harmada három hegyet ábrázol. A címer felső részében, sötétkék színű alapon két
motívum található: a nagyobb motívum a fehér színnel ábrázolt csodaszarvas, amelynek
három lába a címer alsó részében lévő három hegyből a középső hegyen áh, a szarvas
negyedik lába a címer alsó részében lévő három hegy közül a jobboldali hegyen áll. A címer
felső részében lévő másik motívum a liliomvirág, melynek négy levele van, három szárán
pedig virágszirmok találhatóak. A címer alatt pedig a Mátraballa felirat található.

(2) A címerleírás magyarázata: A település címeréhez a régmúlt és az újkori történelem
magyar vonatkozású helyi jelképeit válogatták. A szarvas a közelmúlt változásainak
eredményeként kapott helyet, de a magyar mitológiai jelentéséből következően történelmi
gyökereinkre emlékeztet. A 18. századi pecsét liliomra emlékeztető formái, a hármas tagolás
magukban hordozzák mindaz egyházi, mind a világijelentés értelmezésének lehetőségét.

Mátrabat Ia
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3.~

A címer használatának köre és szabályai

Az önkormányzat címere, mint díszítő és utaló jelkép használható:

a.! Az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; pecsétnyomó
esetében 30 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 30 mm átmérőjű, megfelelő körirattal
ellátva; .

b.! az önkormányzat zászlaján és annak változatain;

a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, az önkormányzati képviselőknek készített levélpapírok fej lécén, borítékján,
valamint a névjegykártyájukon;

d.! az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken;

eJ a hivatal épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozóterrnében), ás más protokolláris
célt szolgáló helyiségeiben, irodáiban;

az önkormányzat intézményei bejáratánál ás vezetőinek irodáiban;

az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon;

h.! a községbe vezető utak mellen a közigazgatási határnál levő köszöntő táblán, továbbá a
hivatalos utcanév-táblákon.

4. ~

A címer használatáról és a használat engedélyezéséről

(1) A címer nem önkonnányzati szervek általi használatát — kérelemre — a jegyző javaslata
alapján a polgármester engedélyezheti.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedélyt a kérelemben meghatározott számú
alkalomra, vagy meghatározott időpontig vagy visszavonásig való érvényességgel adja ki.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadja, ha a felhasználás
célja az Önkormányzat alapvető érdekeivel vagy a közerkölccsel nem egyeztethető össze. A
megtagadásra okot adó körülmények utólagos észlelése esetén a polgánnester a kiadott
engedélyt visszavonja.
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5. *

A címerhasználat iránti kérelem

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a.! a kérelmező megnevezését, címét;
b.! a címerhasználat célját;
c.I az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);
d.! a címer előállításának anyagát;
e.! terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;
f.! a használat időtartamát;
g./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.);

a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

(3) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.

(4) Amennyiben nines lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében,
de a heraldika általános szabályainak ás színjelzéseinek megtartásával történhet.

III. A zászló

6. ~

A zászló leírása

(1) A zászlólap 2:1 arányú, közepén a címerrel. A zászlólap alapja fehér színű.

(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó (álló) téglalap függőleges
oldala 2 méter, vízszintes oldala 1 méter.

7.~

A zászló használata

(1) Az önkormányzat zászlaja lobogó formájában is használható, mely a Hivatal előtt kerül
elhelyezésre.
A lobogó 1:2 arányú (fekvő) téglalap, a zászlónál megadott színbontásban. A címer a közepén
helyezkedik el.
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(2) A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók különösen:
a.! hivatalos állami ünnepek alkalmával;
b./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával;

a képviselő-testületi ülések alkalmával az ülés helyszínén;
d./ Mátraballa községgel összemggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen;
e./ önkormányzati intézmények épületében és épülete előtt.

(3) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a cimerre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

IV. Vegyes rendelkezések

8. ~

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Mátraballa, 2015. június 25.

Dudás Ról/ert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgárnYester jegyző
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6.! Egyebek

Dudás Róbert:
Az egyebekben van-e valakinek bejelenteni valója, hozzászólása?
Most szombaton Bükkszéken leime a polgármesterek főzőversenye. Ugy volt, hogy
mennek, de Sajnos nem md elmenni, mivel más programja van, amit nem lehet
elhalasztani. Ami erre a bükkszéki programra elmenne péaz, inkább fordítsák a szerdai
parlamenti látogatásra a Köztisztviselői Nap alkalmából.
Megkereste Pádár Szabolcs felesége a hivatal ás a dohánybolt mögött házzal kapcsolatban.
Az apjáé a dohánybolt mögötti ház, van vevő a házra. 2.200.000.- az ár. Felajánlották az
önkormányzatnak 2 millióért megvételre. Elmondása alapján egy szomszéd településről
jönne egy 3 gyermekes roma család, akikkel már előzetesen egyeztettek az adásvételről.
Megvegye-e az Onkormányzat az ingatlant? Szerinte nem tudja megvenni az
Onkormányzat az ingatlant, ugyanis erre a célra nincs betervezve összeg a költségvetésbe,
s a tartalékból sem tudnák fedezni a megvásárlást.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2015. (VI.25.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag úgy dönt, hogy az
Iskola u. 9. szám alatti lakóházas ingatlant a tulajdonos által felajánlott 2.000.000.- Ft-os
vételárért nem kívánja megvásárolni, tekintettel arra, hogy az éves költségvetésben a
vételárnak nincs fedezete.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen döntésről az Iskola u. 9.
szám alatti ingatlan tulajdonosát értesítse.

Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

Dudás Róbert:
Smolek Béla és neje (3247 Mátraballa, Május 1. u. 45.) ügye a következő az egyebekben.
Smolekék elköltöznek a Május 1. u. 45. szám alól. Megegyeztek egy másik ház
tulajdonosával egy házra, ahová költöznének. A Május 1. u. 43. szám alatti ingatlan
tulajdonosai ás a szerintük lassú ügyintézés miatt a további idegeskedésnek nem teszik ki
magukat. A családtagjaik sem tudnak hozzájuk kimenni.
30 éve vezették a vizet, 22 éve a gázt. Mindkét esetben bef~zették a közműfejlesztési
hozzájárulást, viszont egyik szolgáltatás sem jutott el hozzájuk. Elmondásuk szerint ezt
szóban már többször jelezték a hivatal felé, kb. 10-szer, azonban erre választ, orvoslást
még nem kaptak.
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Dr. Jakab Dorottya:
Utánanéz az irattárban, bogy volt-e írásos beadvány.

Dudás Róbert:
A 30, illetve 22 éve befizetett összeget kamatos kamattal kérik vissza. Forduljunk
ügyvédhez ezzel a beadvánnyal kapcsolatban, az a véleménye.

Dr. Jakab Dorottya:
Ugy tudja, hogy az általános elévülés 5 év. Szerinte Smolekék követelése már elévült.
Egyetért a polgármester javaslatával, bogy egy polgári jogban jártas ügyvédet keressenek
meg.

Dudás Róbert:
Ugyvédtől kérjenek írásos állásfoglalást.

Az egyebekben indítvány, bejelentés nem volt.
Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m. f

Dudás Ró ert Dr. Ja ab Doro ya ‚~2’
polgármester jegyző

Répás Roland
jkv. hit.

jkv.hit.


