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Iktatószám: 1708-5/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012.szeptember 10. napján7:30 órakor, a Polgármesteri 
Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott rendkívüli, nyílt 
képviselő-testületi ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 
Dr. Ulcz Gyula  alpolgármester 
Hollósi Lászlóné  képviselő 
Nagy Zsolt    képviselő 
Theisz Imre   képviselő 
Varga Zoltán   képviselő 

 
Meghívottak: 

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 
 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Simon Zoltán képviselő jelezte, hogy valószínűleg nem tud jönni az ülésre. Ismertetem a 
napirendi pontokat. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Ha nyitott testületi ülés van, miért reggel fél 8-kor van? A lakosság hogy van 
tájékoztatva? Nincs kifüggesztve, sehol nem találtam. Ha nyitott testületi ülés, hogy 
akarják a lakosságot meghívni, ha nem is tud róla a lakosság? 
 
Béndek József polgármester: 
Azért van most reggel az ülés, mert az Önhiki pályázatot ma be kell adni, melyhez el kell 
fogadni a féléves beszámolót. Csak rendkívüli testületi ülést lehetett összehívni, mert 
nagyon kevés az időnk. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Mikor tudtak erről a pályázatról? 
 
Béndek József polgármester: 
A nyáron tudtunk a pályázatról, de a féléves beszámoló most készült el, most kellett 
leadni a Magyar Államkincstárhoz. A pályázat beadásának feltétele, a féléves beszámoló 
elfogadása. Két napirendi pontot javasolok a mai rendkívüli testületi ülése. Még egyszer 
elmondom, hogy azért kell most reggel tartanunk a rendkívüli ülést, mert napközben el 
kell készíteni minden anyagot, ami a pályázathoz szükséges. A pályázathoz csatolni kell a 
féléves beszámolót, amit el kell fogadni. Tudom, hogy az idő nagyon rövid volt, de a 
kiküldött anyagot át lehetett olvasni. Végül is a beszámolót az Államkincstár elfogadta. 
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A számokat illetően nem szeretnék a részletekbe belemenni. Ismertetem a napirendi 
pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

1.) 2012. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló ügye 

2.) 2012. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása (második alkalom) 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Szeretnék a végén egyebeket, bejelentéseket tenni. Ha lehet ne reggel fél 8-kor legyen az 
ülés, és a jegyzőkönyveket tegyük fel a honlapra. 
 
Béndek József polgármester: 
Rövidre kellene zárni az ülést, mert van, akinek 8 órakor el kell menni. Van-e a 
képviselő-testületnek módosító, illetve egyéb napirendi pont javaslata? 
 
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

39/2012. (IX.10.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

2012. szeptember 10. (hétfő) napján 
7:30 órakor tartott, rendkívüli, nyílt 

képviselő-testületi ülés napirendjéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. szeptember 10. (hétfő) napján 
7:30 órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-
testületi ülés napirendjére tett javaslatot 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. szeptember 10. (hétfő) napján 
7:30 órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
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1.) 2012. év I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló ügye 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Magyaródi Gyuláné pénzügyi 
ügyintéző 
Lendvainé Diósi Edit pénzügyi 
ügyintéző 

 

2.) 2012. évi ÖNHIKI pályázat 
benyújtása (második alkalom) 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Lendvainé Diósi Edit pénzügyi 
ügyintéző 

 
 

NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE: 
 

1.) 2012. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló ügye 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
    Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző 
    Lendvainé Diósi Edit pénzügyi ügyintéző 
 
Az 1708-2/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Összességében a beszámolóról annyit mondanék, hogy teljesítésben nem állunk rosszul, 
sem a személyi, sem a dologi kiadásokat illetően. Az adóbevételeknél, minden 
igyekeztünk ellenére, jelentős kintlévőség van még, de a tavalyihoz képest csökkent. 
lényegesen javult a helyzet. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A beszámolóval kapcsolatosan szeretném megkérdezni. A művelődési háznál nem lehet 
fénymásolni, nem lehet internetezi. Kérdezem én, akkor nappal a kultúrház milyen 
funkciót tölt be? 
 
Béndek József polgármester: 
A másolást nem véletlenül szüntettük meg. A lehetőség a művelődési házban korábban 
korlátlan volt, és ez rengeteg pénzbe került, ezért szüntettük meg. Szerintem van 
internet, működik, információ letöltésnek semmi akadálya nincs. 
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Varga Zoltán képviselő: 
Lassú a számítógép. Közút, földút karbantartással kapcsolatban mondom, hogy 
elkészültek az utak, párat leaszfaltoztak, de több helyen nem raktak le gyűrűket. Miért 
nem?Ha bármi probléma lesz a későbbekben, fel kell törni az utat.  
 
Béndek József polgármester: 
Ahova kellett, oda raktunk gyűrűket. Egyébként mart aszfaltosak az utak. Nem 
aszfaltoztunk egyetlen utat sem, csak a Dózsa utcában volt sávos helyreállítás.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Ki volt a műszaki ellenőr? 
 
Béndek József polgármester: 
Én voltam a műszaki ellenőr. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Miért nem lehettem itt az utakkal kapcsolatos megbeszélésen? 
 
Béndek József polgármester: 
Csak szakemberek voltak itt és pár képviselő. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az Imre volt itt, én, és a Simon Zoli. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Örülök, hogy járdákkal történik valami, a lakosság is jelezte. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Zoli, ez nem tartozik a napirendi ponthoz. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Beszámolóhoz tartozik. 
 
Béndek József polgármester: 
Zoli, próbáld betartani 2 percet, mert a többi képviselőnek is lehet véleménye. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Meghallgatom a képviselőtársaimat, de szeretnék tisztában lenni a dolgokkal. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
A járdáink és az útjaink ilyen jók még nem voltak. 200 %-osan nem lehet teljesíteni. Ne 
azt mondjuk, mintha nem történne semmi. Szőrszálhasogatás, amit csinálsz. 
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Varga Zoltán képviselő: 
A járdánál a terméskő fel lett szedve, visszarakták az 5 cm-es lapokat, a lapok 
kifordulnak. 5 cm fugáknál ki jön a gaz, zárt fugákkal kellett volna. Nem lehet majd 
havazni, és a vakond is feltúr közötte. A konyhakerttel kapcsolatosan nem találtam meg 
azt a beszámolóban, hogy árusítanak a piactéren. A számlázást másképp kell megoldani, 
he hogy az Adóhivatal büntessen. A munkavédelmi ember mióta van itt, miért lép a 
dolgozók lábára, hogy a bakancsukban van-e vas, vagy nincs. Neki mi a díja? 
 
Béndek József polgármester: 
A munkavédelmi felügyelőnek az a dolga, hogy brigádoknál a munkabiztonságot 
ellenőrizze, és a hiányosságokat kiküszöbölje. Ezek az előírások a munkáltatót, azaz 
bennünket védenek meg. Havi 10 ezer Ft-ot kap a tevékenységért. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Kell, ennek örülök is, viszont az emberek mondják, hogy nem jó a bakancs. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Most az önhikiről kell dönteni, te meg a bakancsokkal foglalkozol. Zoli, mondd el majd a 
polgármester úrnak a kérdéseidet. Ezek lényegtelen dolgok. Nem fogom 20 percig ezt 
hallgatni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Akkor miért küldték ki a beszámolót, ha nem lehet kérdezni? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nem azért, hogy neked mindenhez hozzá kell szólni. 
 
Béndek József polgármester: 
Zoli, gyere be a hivatalba és minden kérdésedre válaszolok. A beszámolóval 
kapcsolatban, ha nincs kérdés, kérem, kézfeltartással szavazzunk. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

40/2012. (IX. 10.) számú képviselő-
testületi határozata 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének I. félévi 

beszámolója 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta Soponya Nagyközség 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. 
félévi beszámolója ügyét, és az alábbi határozatot 
hozza: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Soponya Nagyközség 
Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót 

199.759 eFt kiadási és 
214.529 eFt bevételi összeggel  

 
e l f oga d ja .  

 
A 2012. I. félévi beszámoló számszaki melléklete 
jelen határozat 1. számú, szöveges melléklete 2. 
számú mellékletét képezi. 

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2012. szeptember 30. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

 
 

2.) 2012. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása (második alkalom) 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
    Lendvainé Diósi Edit pénzügyi ügyintéző 
 
Az 1708-3/2012. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Ebben az évben három alkalommal van lehetőség az ÖNHIKI pályázat beadására. Első 
alkalommal 4,7 millió Ft-ot kaptunk támogatásként. Most is be szeretnénk adni, a 
pályázatot, ki kell használni a lehetőséget, hiszen ez vissza nem térítendő támogatás és 
az intézmények működésére tudjuk fordítani. A szabadságok és betegségek kapcsán 
nehéz helyzetben voltunk, de azért sikerült összeállítani az anyagot. Ezúton is szeretném 
megköszönni a pénzügyes kollegáknak. Szeptember 10. a beadási határidő. Még egyszer 
mondom, hogy ezért kellett most reggel összejönnünk. A 35 millió Ft-os kereten nem 
változtattunk, mert a korábbi indokok most is fennállnak. Van ezzel kapcsolatban 
kérdés? Ha megítélik a támogatást, akkor azt gondolom, hogy év végéig nem lenne 
különösebb gondunk a gazdálkodással. Az intézményi társulás megszűnésével érezzük, 
hogy kevesebb támogatást kapunk. Január 1-től nem tudjuk, hogyan alakul a helyzet. 
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Dr.Ulcz Gyula alpolgármester: 
Annyit fűznék hozzá, lehetett látni, hogy a tavalyi szétválások után nem lesz könnyű ez 
az év. Azt gondolom, hogy azok szükséges lépések voltak, amiket nem lehet 
megkérdőjelezni. Idáig nagyjából tudtuk tartani az évet, bízom benne, hogy a hátralévő 4 
hónapot is kihúzzuk. Én támogatnám, hogy vegyük igénybe az önhikit, pedig régebben 
nem voltam ennek híve, de ez az év másképp nem oldható meg. 
 
Béndek József polgármester: 
Jövőre ilyen lehetőség nem lesz, mert megszűnik minden pályázati lehetőség. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ez a lehetőség mindig is azért volt, hogy az intézményeket fenn lehessen tartani. Azt 
gondolom, hogy a lehetőséget használjuk ki. 
 
Béndek József polgármester: 
Van kérdésed Zoli? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Nincs értelme mondanom, lehurrogják az embert. Kérdeztem a dolgokat. A 
beszámolóban különböző dolgokat aláhúztam, jegyzeteltem hozzá, de nem engedtek 
kérdezni. A lakosságot nem hívják meg az ülésre. A lakosság megválasztott bennünket, 
mi képviseljük őket. Miért nem lehetnek itt? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Még csak az kellene Zoli, és mindenki szóljon hozzá 5 percet. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A választáson mondd el ezt Gyula. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ott is elmerem mondani. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
A lakosságot, az ő érdekeit szolgáljuk 2 éve. Látható, hogy mennyi minden történt ebben 
a faluban, és van, aki szó nélkül dolgozik. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Erre hadd ne mondjak semmit inkább. Majd a lakosság eldönti, hogy ki dolgozik 
lakosságért, és ki nem. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A lakosság kiszolgálásának elég sok módja van. Lehet látványosan, és lehet másképp is 
tájékoztatni. Én is azt gondolom, hogy elég sok minden történt az elmúlt két évben. Ettől 
függetlenül a Zolinak abban igaza van, hogy a lakosságot tájékoztatni kell. Ennek több 
csatornája van.  
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A testületi ülést meg lehet hirdetni hetekkel előbb, és jó kis szeánszot lehet csinálni, és 
lehet gyorsan is dolgozni, mint ami most is történik. Kicsit egyensúlyt kell teremteni. Az 
meg legyen mindenki képviselőnek a saját feladata, hogyan tájékoztatja a lakosságot.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Lakossági fórum egy évben egyszer van, amikor mindenki elmondhatja a véleményét. A 
testületi ülés, nem lakossági ülés. Akit megválasztottak képviselőnek, azért választották 
meg, mert rajta keresztül gyakorolja a lakosság a demokratikus hatalmát. Téged, Zoli 
megválasztottak, neked van jogod, meg is teszed, csak az a baj, hogy mindenkinek 2-3 
perce van, neked meg 15. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Én megvártam mindenkit. Valaki hozzáfűzött valamit? Mindenki hallgatott. A 
jegyzőkönyvek miért nincsenek a honlapon? 2012. augusztusban nincs még honlap 
Soponyán. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nincs honlap karbantartásra szerződésünk, én magam nem tudom felvállalni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A lakosság szeretné megnézni a jegyzőkönyveket? Hol tudja megnézni? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A hivatalban meg lehet nézni a jegyzőkönyveket. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ez máshol is így van. 1990-óta így van, be lehet jönni a hivatalba, és meg lehet nézni a 
jegyzőkönyveket. 
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, kérem, aki egyetért az ÖNHIKI pályázat beadásával, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozták: 
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41/2012. (IX. 10.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 

évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására. 
 
2. Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 
2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó 
bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 
jogcímen 19 980 ezer forint összegű bevételt 
tervez. 
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 
35 000 ezer forint összegű működési célú 
hiánnyal fogadta el. 
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint 
kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel. 
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Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2012. szeptember 10. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

 
Béndek József polgármester: 
Nincs több időnk. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az egyebeket elmondhatnám? 
 
Béndek József polgármester: 
Zoli 2 percet kapsz, benne van az SzMSz-ben. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az is le van írva, hogy nem reggel van a testületi ülés, és benne van, hogy a lakosságot 
meghívjuk, mert szeretné meghallgatni, nem hozzá akar szólni. Szeretném megkérdezni, 
hogy lesz-e lomtalanítás? A lakosság igényt tart rá. 
 
Béndek József polgármester: 
Lesz. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Én a magam részéről nem támogatom a lomtalanítást, mert az egy rabló akció, 
lerohanják a falut. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A polgárőrséget és a rendőrséget be kell avatni. 
 
Béndek József polgármester: 
Lesz lomtalanítás, de más formában, mint eddig volt, nem kell majd kitenni az utcára a 
hulladékot. A lakosságot időben tájékoztatni fogjuk.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
A lámpatestekkel kapcsolatosan több esetben reklamáltam. 
 

Nagy Zsolt képviselő távozott a testületi ülésről, így a képviselők 
létszáma 5 főre csökkent, mely a határozatképességet nem befolyásolta. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Mennyit fizetünk havonta? 
 
Béndek József polgármester: 
50-80 ezer Ft-ot. 
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Varga Zoltán képviselő: 
A Bercsényi utcában lóg a búra. 
 
Béndek József polgármester: 
Megnéztük, volt bejárás. Most írom a választ, hogy nem fizetjük ki a számlát. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Havonta kaptunk elszámolást a bevételekről és a kiadásokról. Szeretném, ha 
megkapnánk. 
 
Béndek József polgármester: 
Ha a pénzügyes kollegáknak lesz rá idejük, elkészítik a kimutatást. Egyébként bejön a 
képviselő úr a hivatalba, és megnézheti a bevételeket és kiadásokat. 
 
Dr.Ulcz Gyula alpolgármester: 
Külön kérésem, hogy nekem ne küldjétek ki, mert pénz kidobás. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Én kérem a kimutatást. A Vertikál elszórja a szemetet, nem takarítja össze, 
édesanyámnál nem egy esetben a Vertikálos nyomja csengőt állandóan. Álljon meg a 
menet, mit képzelnek? A vállalkozókkal szerződést akarnak kötni? 
 
Béndek József polgármester: 
Kérdezd meg tőle, hogy mi a szándéka a csengetéssel? Ha a családi háznál valamiféle cég 
működik, az a telephely, a vállalkozás kötelezett arra, hogy szemétlerakási díjat fizessen 
és a Vertikállal szerződést kössön. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ezzel nem értek egyet, mert nekünk az a jó, ha ide be vannak jelentve vállalkozások, 
mert ide fizetik az iparűzési adót. Erről lehetne rendeletmódosítást készíteni a 
következő testületi ülésre. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ingatlanra szól a törvény. Az a nem jó, ha egy ingatlanon bejelentett vállalkozás, cég is 
működik, mert ott a család nyilván már fizeti a szemétszállítást. 
 
Béndek József polgármester: 
Ez nem jelenti azt, hogy ezen nem lehet változtatni. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Érdemes lenne ezen elgondolkozni, mert kétszer ne adóztassuk ugyanazt az ingatlant, 
mert ez tulajdonképpen egy adó. 
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben a tulajdonos, a szemetet az előírások szerint semmisíti meg, akkor ez rá 
nem vonatkozik. Azt gondolom, ezt ki tudjuk védeni. 
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Varga Zoltán képviselő: 
A tűzgyújtási tilalom kint van a faliújságon, ennek örülök. A temetőben elégették a 
sírokat. 
 
Béndek József polgármester: 
Én tudom, hogy nem a közmunkások voltak, ezért most ne bántsuk őket. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Édesapám sírját összekormozták, elégették a növényeket. 
 
Béndek József polgármester: 
Valaki meggyújtotta a szemetet, találjátok meg hogy ki volt, de nem a közmunkások 
tették. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Két konténer volt a temetőben, most egy van. A koszorúkat meggyújtják, pedig nehéz 
fémeket tartalmaznak. Ilyet nem lehet csinálni. A kultúrházban a masszázs 
tevékenységet végző befizetését szeretném megnézni, mert nem tudtak adni semmilyet. 
 
Béndek József polgármester: 
A Csillától kérd, ő szedi be a bevételeket. 
 
 
A képviselő-testület ülésére további napirend nem volt, kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, így Béndek József polgármester a képviselők aktív munkáját, részvételét 
megköszönte, és a képviselő-testület nyílt ülését 08:10 órakor bezárta. 
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