JEGYZŐKÖNYV
készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 24-én megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12.
Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester,
Kérges László és Jenei Péter alpolgármesterek,
Falusi-Tóthné Koller Ilona, Horváthné Kertész Erzsébet, Hosszú Tibor, Lévai
Attila, Pavlovics Lászlóné, Remport Csaba, Szabó Sándor és Turcsányi Zsolt
képviselők.
Bejelentéssel távol van: Stefán-Povázson Szilvia képviselő.
Tanácskozási joggal jelen vannak:










Margruber János jegyző
dr. Takács Béla aljegyző
Bálint Klára ÖTT elnöke
Somogyváry Mihály díszpolgár
Andráskóné Gerhát Melinda pénzügyi irodavezető
Bodáné Szabó Veronika adóügyi előadó
Bán Zsolt közterület-felügyelő
Pavlovics-Ollári Judit MagHáz Kft. ügyvezető
dr. Babos Levente háziorvos

minden napirendnél
minden napirendnél
15. napirendnél
1-14. napirendnél
1-14. napirendnél
1. napirendnél
4. napirendnél
5. napirendnél
15. napirendnél

Meghívottként jelen vannak:
 Fajka Szilvia sajtóreferens,
 Varga Hajnalka könyvelő.
Jegyzőkönyvvezető: Kákonyiné Zima Márta önkormányzati referens.
Tabányi Pál polgármester üdvözli a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12
testületi tagból 11 jelen van, az ülés határozatképes, azt 14.00 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot – alakszerű határozat mellőzésével
– az alábbiak szerint elfogadta:
Jegyzőkönyv hitelesítők: Lévai Attila és Pavlovics Lászlóné képviselők.
Tabányi Pál polgármester: A meghívóban szereplő 12. pontot leveszi napirendről, mivel még
nem kaptuk meg a jogászoktól az elkészített településrendezési szerződést. Egy sürgősségi témát
szeretne felvetetni a napirendek közé vételi szándék témában, melyet 14. pontként tárgyalna a
testület. A „Házi- és fogorvosi feladatellátási szerződések” c. napirendi ponthoz készült egy
kiegészítő előterjesztés, mely kiosztásra kerül, s egyúttal ezt az egész témát zárt ülésen szeretné
megtárgyaltatni, az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel. Szavazást kér a zárt ülés
tartásának elrendeléséről.
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a zárt ülés tartása tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján – zárt
ülés tartását rendeli el a „Házi- és fogorvosi feladatellátási
szerződések” c. napirend tárgyalására.
Tabányi Pál polgármester: Az elhangzott módosításokkal teszi fel szavazásra a napirendet,
amelyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az
alábbiak szerint elfogadott:
Napirend:
1. Rendeletek
2. Óvodák beszámolója a 2019/2020. nevelési évről és
tájékoztató a 2020/2021. nevelési év főbb feladatairól
3. A 2019/2020. tanév tapasztalatainak értékelése és
tájékoztató a 2020/2021. tanév munkatervi feladatairól
4. A közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat
beszámolója
5. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója
6. A Prizma-Junior Zrt. kérelme
7. Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez
csatlakozásról
8. Önkormányzati lakásügy
9. Temetői díjakkal kapcsolatos észrevétel
10. Kiemelet fejlesztési területté nyilvánítás
11. Önkormányzati tulajdonú földterület átminősítése
12. Termelői piac működtetésére érkezett kérelem
13. Nemzeti Vágtán való indulás támogatása
14. Sürgősségi előterjesztés: Vételi szándék önkormányzati
tulajdonú ingatlanrészre
15. Házi- és fogorvosi feladatellátási szerződések – Zárt ülés

Előadó:
dr. Takács Béla aljegyző,
Tabányi Pál polgármester
Óvodavezetők
Hosszú Tibor iskolaigazgató
Közterület-felügyelők,
Mezőőrök
Pavlovics-Ollári Judit
ügyvezető
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
Kérges László alpolgármester
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
Kérges László alpolgármester
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester

15.

1. napirendi pont tárgya: Rendeletek
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadói: dr. Takács Béla aljegyző, Tabányi Pál polgármester
a) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 18/2010.(VIII.27.)Kt. rendelet
módosítása
Tabányi Pál polgármester: A jelenleg érvényben lévő rendelet szerint évi 12 alkalommal
kérhetnek a vendéglátó üzletek hosszabbított, éjszakai nyitvatartást, melyek általában zenéstáncos rendezvények. Több alkalommal érkezett hozzánk panasz ezzel kapcsolatosan és
jellemzően egy adott egységnél jelentkeznek ezek a gondok. Most a módosítással 6-ra
csökkentenénk az alkalmakat. Ez a leglényegesebb eleme a módosításnak. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
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Remport Csaba képviselő, VÜB elnök: A Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén megtárgyalta
a rendelet-módosítást és támogatta azt.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a rendeletmódosítást és elfogadásra javasolja a testületnek.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az éjszakai nyitvatartási rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
18/2010.(VIII.27.)Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
b) Az építményadó bevezetésére vonatkozó szabályozási koncepció I.
Tabányi Pál polgármester: Egy új adónem bevezetésére vonatkozó koncepcióról van szó. A
Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén részletesen foglalkozott a témával. Sok mindent el lehet
mondani indoklásként, a megváltozott gazdasági helyzetből fakadó elvonásoktól kezdve az új
gazdaságélénkítő csomagokig minden felhozható. Vannak ugyanis olyan adózási módozatok,
melyek a korábbinál jóval kevesebb iparűzési adó megfizetését írják elő, s ez a bevételeit
csorbítja az önkormányzatnak. Idén 50 millió Ft gépjárműadó elvonást tapasztalhattunk meg.
Várhatóan szolidaritási hozzájárulást is kell fizetnünk, mert fölé megyünk a kormány által
megállapított határnak. A bizottság tegnap nem támogatta az elképzelést. Most javaslattal élne,
ami a kiküldött anyagot felülírná: jelen ülésen nem születne döntés a január 1-jei bevezetésről,
viszont a testület felkérné a Pénzügyi Irodát, hogy tovább dolgozzanak a koncepción és az
októberi testületi ülésre számokkal konkretizálva idekerülne újratárgyalásra az anyag.
Bodáné Szabó Veronika adóügyi ügyintéző: A bizottsági ülésen a számokat hiányolták, de az
mindenki számára érthető volt, hogy miért állunk most így adózási szempontból. Jelenleg,
december 31-ig számolva, legalább 130 millió Ft-os hiányunk van, amivel az év elején még nem
lehetett számolni. Ehhez jönnek az egyéb intézkedések, pl. a szolidaritási hozzájárulás, ami
sajnos érinteni fog bennünket. Új vállalkozások jönnek, ez örömteli, akik olyan területeket
vásárolnak, mely telekadó szempontjából érintett. Ugyanakkor, ha az építkezések elkezdődnek,
a telekadónk is csökkenni fog. A kieső összegeket adóból tudnánk pótolni. Több szempontot
vettünk figyelembe, mielőtt az építményadó szóba került. A HIPA mértékét tovább nem tudjuk
növelni, az a maximális 2 %-on működik. A magánszemélyek kommunális adója csak a
magánszemélyeket érintené. Tehát, ha azt mondanánk, hogy a 30.000 Ft/lakás kommunális adó
mentességet, melyet jelen pillanatban minden maglódi lakos igénybe vesz, eltörölnénk, akkor
lenne belőle kb. 135 millió Ft bevétel. A 3,5-4 millió jelenlegi beszedett összeggel szemben. De
ez nem plusz bevétel. Ez a vegetáláshoz elég, az előbbre lépéshez nem. A másik helyi adónk a
telekadó, melynek összegét évente emeljük. A maglódi magánszemélyek itt is mentesülnek a
telekadó megfizetése alól. Ha ezt elvennénk, ki tudjuk pótolni a hiányzó bevételeket, melyek a
működéshez szükségesek. Kiszámoltuk, hogy az említett két adónál a mentesség
megszüntetésével nagyjából 200 millió Ft-os bevételtöbbletet tudnánk hozni a költségvetésbe.
Ez viszont csak a magánszemélyeket érintené, a vállalkozások nem vennék ki a részüket ebből a
teherből. Ez kb. évi 44-45.000 Ft kiadást jelentene a családok számára. Viszont akkor tudnánk a
megszokott adóbevételeket hozni.
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Az építményadó viszont olyan adónem, melyet mind a magánszemélyekre, mind a vállalkozásokra terhelhetnénk. Nagyon sokféle mértéket lehet beállítani. Ha 200 Ft/nm-rel számolnánk,
egy-egy családnál 150 nm hasznos alapterületnek kellene lennie ahhoz, hogy elérje a
kommunális adó 30000 Ft/év szintjét. Ugyanakkor, ha nem szeretnénk foglalkozni az
építményadóval és az előbb ismertetett adómentességeket kivesszük, a pici alapterületű
ingatlanokban egyedül élők is ugyanannyit fognak fizetni, mint azok, akik nagy lakásban élnek,
esetenként több családfenntartóval. Ez volt az első szempont akkor, amikor az építményadó
lehetőségét beterjesztettük. Tehát mindenki vegye ki a részét belőle, és nem szeretnénk
alapvetően a magánszemélyekre terhelni ezt a kötelezettséget. Az építményadó maximális
mértéke most 1951,65 Ft/nm. Sok olyan település van a környezetünkben, akik az építményadót
már bevezették. Könnyebb egy új adónemnél olyan szabályokat felállítani, amelyek méltányosak
mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások szempontjából.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Tegnap is elmondta már, hogy mindaddig, amíg egy
szociometriai felmérést nem csinálnak, addig itt új adónemet bevezetni olyanoknál, akik esetleg
28.500 Ft-os minimál nyugdíjból élnek, egészen furcsa dolog. A másik, hogy a súlyadót akkor
vette el a kormány, amikor az önkormányzatok már megcsinálták a saját költségvetésüket. Ha
bevezetnénk ezt az új adónemet, mi a biztosíték arra, hogy jövőre nem vonják el ugyanúgy? Ez
minden esetben politikai kérdés.
Bodáné Szabó Veronika adóügyi előadó: A gépjárműadó eleve átengedett adó volt. Régebben
100 %-ban az önkormányzatoké volt, majd későbbi döntéssel 60 %-ot elvittek. A gépjárműadót
nem a helyi adókról szóló törvény szabályozza, hanem külön törvény. A helyi adókról szóló
törvény szabályozza a telekadót, az építményadót, a kommunális adót, az iparűzési adót. Tehát
teljesen más a törvényi szabályozása a kettőnek, nem lehet ilyen szempontból összehasonlítani
őket.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Kezdetben az SZJA bizonyos %-a is az
önkormányzatoké volt. Utána bekerült a nagy kalapba és azt mondták, hogy ennyi emberre ennyit
adunk. Ha ezt tovább játsszuk, látható, hogy ezek minden egyes esetben politikai döntések. Ez a
szolidaritási hozzájárulás is milyen dolog? Az önkormányzatokat alapból megvágják
pénzügyileg, s utána még szolidaritási hozzájárulást is kérnek tőlük, amikor semmivel nem
segítik őket? Ez politikai döntés és arról szól, hogy az önkormányzatok kerüljenek tökéletesen a
padlóra.
Turcsányi Zsolt képviselő: Igen, itt politikai döntésről van szó a kormány részéről, és ugyanerről
lenne szó a mi részünkről is. Ilyen nagy támadást, ami az önkormányzatokkal szemben folyik,
nehezen lehetett elképzelni. Az a 40 %, amit idén elvesznek az önkormányzatoktól, az országos
szinten összesen 36 milliárd forint. Ettől jól érzi magát a kormány, ugyanakkor 54 milliárd Ft-ot
ad a HIT Gyülekezetének iskola és óvoda felújításra, a koronavírus járvány alatt. Ezt tehát nem
lehet másként felfogni, mint hogy megpróbálják ellehetetleníteni az önkormányzatokat. De ez
sem érthető, hiszen nagyrészt fideszes önkormányzatok vannak. A másik: ha 10.000 Ft-os adót
vezetnénk be, akkor morgolódnának az emberek, ha 20.000 Ft-os adót, akkor ordibálnának, ha
30.000-eset, akkor agyonvernének bennünket. És ez még mindig kevés lenne, még mindig egy
csomó hiányunk lenne. Gyakorlatilag, olyan zsákban ülünk, aminek nincs alja. Ha bármilyen
adót itt bevezetünk, a következő választásnál elvágják magukat, akik indulni akarnak
képviselőnek, vagy polgármesternek. Megint a lakosokat megsarcolni, a kormány hibájából, ez
fenntarthatatlan. Valami mást kell kitalálni. Kérdi a jegyző urat, hogy az önkormányzat hiányát
milyen %-ban köteles kipótolni az állam?
Margruber János jegyző: Nincs ilyen százalék megadva. A törvény általánosan fogalmaz, mely
szerint a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához az állam biztosítja a szükséges forrásokat,
de figyelembe kell venni az önkormányzattól elvárható saját bevételeket, így többek között a
helyi adókat is.
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Turcsányi Zsolt képviselő: Pótolja ki a kormány a különbséget, ez a véleménye.
Lévai Attila képviselő: Nem könnyű a helyzet, de van 2 lehetőség. Vagy megpróbáljuk
függetleníteni az önkormányzatot a tönkremeneteltől és ezáltal a két gazdasági társaságát is, vagy
nem próbálunk megoldást keresni. A Pénzügyi Iroda valamilyen megoldást próbált most
ajánlani. Ezáltal legalább látunk valamit, milyen hiányosságaink vannak és ezt hogyan lehetne
minimalizálni. Igen, ez mindenkinek fájó pont lesz. De, ha a maglódi emberek látják, hogy abból
a pénzből, amit ők az önkormányzathoz bármilyen címszó alatt befizetnek, megvalósulnak
dolgok – pl. közterületek, játszóterek rendbetétele, intézmények működésének biztosítása -,
akkor lesz bizalmuk a képviselő-testület döntésének jogosságát elfogadni. Ha nem tudjuk
garantálni, hogy ezt a pénzt a megfelelő működtetésre használjuk fel, abban az esetben az
emberek bizalmát el fogja veszíteni minden képviselő.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő: Már a bizottsági ülésen is aggályai voltak. Mindenhol
azt halljuk, milyen kormoly problémái vannak az embereknek most a vírushelyzet alatt.
Munkahely elvesztése, anyagi problémák, stb.. Nem biztos, hogy szerencsés most bevezetni egy
új adónemet. Tudja, hogy nagyon rossz helyzetben van az önkormányzat és szinte lefelé zuhan.
Kíváncsian várja, hogyan tudnánk olyan megoldást kidolgozni, hogy azok, akik nehézségekkel
küzdenek hogyan tudják majd kiizzadni ezt a pénzt. Erős kétségei vannak.
Tabányi Pál polgármester: Ez elsősorban gazdasági döntés részünkről, s ezt kell majd politikai
döntéssel némileg tompítani. Lehet arról beszélni, hogy milyen helyzetben vagyunk és ez kinek
köszönhető. De jelenleg van egy pénzügyi szükségszerűség, amit meg kell oldanunk. Ha bárki
megnézi a környékbeli településeket, s megnézi, hogy Maglódon milyen adónemek vannak
kivetve, akkor látható, hogy Maglódon az adófizetéssel érintett lakók az összlakossághoz képest
jó, ha a 10 %-ot elérik a telekadó tekintetében. A kommunális adót meg azok fizetik, akik nem
Maglódra vannak bejelentkezve. Tehát, a maglódi emberek nekünk adót nem fizetnek. Az, hogy
a vállalkozások iparűzési adót fizetnek, vagy egyes családok, akik több ingatlannal rendelkeznek,
azok igen. De nagy általánosságban több, mint a ¾ része a lakosságnak a mi
önkormányzatunknak nem fizet semmit. Szokták mondani, hogy fizetik a súlyadót, miért ilyen
rossz állapotú az utca. A súlyadót már nem nekünk fizetik és eddig is csak a 40 %-a maradt itt.
Abból a 40 millió Ft-ból hány utcát lehet leaszfaltozni, ha mindet erre fordítanánk? Kb. egy felet.
Tehát ezt is figyelembe kell venni, amikor a lakosság érdekeit nézzük. Személy szerint sem tartja
jó dolognak az adókivetést, de ha valakinek van jobb ötlete, most mondja el hogyan tovább.
Kérges László alpolgármester: Ez nem politikai kérdés, hanem gazdasági. Úgy látja, ez
dominóelvet fog elindítani. Nem mi fogunk ebből egyedül kicsúszni, mi is a tömeggel fogunk
sodródni. A pandémiás helyzet minden területre rányomja a bélyegét és ezzel muszáj valamit
kezdeni. Ha nem most, akkor később. Ha korábban ébredünk, akkor korábban tudunk védekezni
is.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: A határozati javaslat 1. pontját most nem tenné fel szavazásra.
Szavazást kér a 2. pontról, azaz arról, hogy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az építményadó bevezetésére vonatkozó részletes szakmai koncepciót készítsék
elő, és azt elfogadásra terjesszék be a Képviselő-testület soron következő ülésére. Magyarul,
most nem születik döntés az adó bevezetéséről, csak a koncepció kidolgozásáról lesz döntés, s
ha azt elfogadja következő ülésén a testület, akkor kerül sor a rendelet beterjesztésére
novemberben.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 ellenvélemény mellett,
tartózkodás nélkül, a koncepció építményadó bevezetésére tárgyban az alábbi határozatot hozta:
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert és a jegyzőt, hogy az építményadó bevezetésére
vonatkozó részletes szakmai koncepciót készítsék elő, és azt
elfogadásra terjesszék be a Képviselő-testület soron következő
ülésére.
Határidő: Képviselő-testület 2020. október havi ülése.
Felelős: Tabányi Pál polgármester,
Margruber János jegyző.
2. napirendi pont tárgya:

Óvodák beszámolója a 2019/2020. nevelési évről és tájékoztató a
2020/2021. nevelési év főbb feladatairól
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadói:

Gönczy Judit, Szabó Istvánné és Vanczák Csilla óvodavezetők

Tabányi Pál polgármester: Az óvodavezetők a bizottsági ülésen beszámoltak és szóban
kiegészítették a beadott anyagokat. Kéri az észrevételeket a beszámolókhoz.
Hosszú Tibor képviselő, KOIB elnök: A Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság mindhárom
óvoda beszámolóját és munkatervét megtárgyalta és valamennyit elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Hétszínvirág Óvoda beszámolójának és
munkatervének elfogadásáról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a Hétszínvirág Óvoda beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág
Művészeti Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját
és a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét
megtárgyalta és azokat elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Szabó Istvánné óvodavezető.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Napsugár Óvoda beszámolójának és munkatervének
elfogadásáról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a Napsugár Óvoda beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta:
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár
Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját és a
2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta és
azokat elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Vanczák Csilla óvodavezető.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Lövéte utcai Óvoda beszámolójának és
munkatervének elfogadásáról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a Lövéte utcai Óvoda beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lövéte utcai
Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját és a
2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta és
azokat elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Gönczy Judit óvodavezető.
3. napirendi pont tárgya: A 2019/2020. tanév tapasztalatainak értékelése és tájékoztató a
2020/2021. tanév munkatervi feladatairól.
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Hosszú Tibor iskolaigazgató
Hosszú Tibor képviselő, iskolaigazgató, KOIB elnök: Nem kívánja kiegészíteni az írásos
anyagot. A Kulturális, Oktatási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a testületnek a
tájékoztatót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanév tapasztalatairól, valamint a 2020/2021. tanév
munkatervi feladatairól szóló tájékoztatóját – külön döntéshozatal nélkül – tudomásul vette.

4. napirendi pont tárgya:

A közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat beszámolója
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadói: Közterület-felügyelők, Mezőőrök
Bán Zsolt közterület-felügyelő: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, de szívesen válaszol a
felmerülő kérdésekre.
Remport Csaba képviselő, VÜB elnök: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta mindkét beszámolót.
További hozzászólás nem hangzott el.
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Tabányi Pál polgármester: Elfogadásra javasolja a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat
beszámolóját és erről kéri a szavazatokat.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat beszámolója tárgyban az alábbi
határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületfelügyelet és a mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló
beszámolókat megtárgyalta és azokat elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Közterület-felügyelők, Mezőőrök.
5. napirendi pont tárgya:

A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója (előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Pavlovics-Ollári Judit MagHáz Kft. ügyvezető
Pavlovics-Ollári Judit ügyvezető: Nem kívánja kiegészíteni a leírtakat, de szívesen válaszol a
felmerülő kérdésekre.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra
javasolta a képviselő-testületnek.
Hosszú Tibor képviselő, KOIB elnök: A Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság is tárgyalta a
beszámolót és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Lévai Attila képviselő, FB-tag: A Felügyelőbizottság a mérleg-beszámolót nem tudta elfogadni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a MagHáz Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3
tartózkodás mellett, a MagHáz Kft. 2019. évi mérleg-beszámolója tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MagHáz
Centrum Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolóját
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pavlovics-Ollári Judit ügyvezető.
Tabányi Pál polgármester 14.43 órakor 10 perc szünetet rendel el.
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Szünet után:
6. napirendi pont tárgya: A Prizma-Junior Zrt. kérelme (előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A közétkeztetést végző Prizma-Junior Zrt. kérelmezte a szolgáltatási
árak 12%-os emelését 2021. január 1-től. Kérelmét a pandémia miatti jelentős mértékű
szolgáltatás csökkenéssel, a bérek folyamatos növekedésével, valamint az élelmiszerek inflációt
jelentősen meghaladó mértékű drágulásával indokolta. A Pénzügyi Bizottság ülésén is tárgyaltuk
a témát. Azzal mindenki tisztában van, hogy a teljes mértékű elzárkózásnak milyen
következményei lennének. A 12 %-ot soknak tartotta a bizottság és 10 %-ot javasolt elfogadni.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: Igen, s ezen kívül kértük továbbítani a szolgáltató
felé, hogy nagyobb adagokat biztosítsanak az óvodában.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a 10 %-os áremelés elfogadásáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a Prizma-Junior Zrt. kérelme tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
közétkeztetést ellátó Prizma-Junior Zrt. 12%-os szolgáltatási
áremelésre vonatkozó kérelmét megtárgyalta, és előzetes
szándéknyilatkozatban úgy dönt, hogy 2021. január 1-től 10%os áremelést tart elfogadhatónak.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy
az intézményi térítési díjak 1. pontban foglalt mértékű emelésére
vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezet készítsék elő, és azt
a Képviselő-testület 2020. november havi ülésére terjesszék elő
elfogadásra.
Határidő: Képviselő-testület 2020. novemberi ülése.
Felelős: Tabányi Pál polgármester,
Margruber János jegyző
7. napirendi pont tárgya:

Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A Pénzügyi Bizottság tegnap tárgyalta az előterjesztést és a
határozati javaslatok közül a „B” változatot támogatta, az előző évhez hasonló 5000 Ft/hó
összegben. Az egyedi méltányosság kérdésében pedig úgy döntöttek, hogy amennyiben az egy
főre jutó jövedelem a saját jogú öregségi nyugdíj 200%-át 25%-kal meghaladja, de a pályázó
életkörülményei a támogatást szükségessé teszik, egyedi méltányosság gyakorolható. Van-e
egyéb javaslat?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tabányi Pál polgármester: A csatlakozásról kéri a szavazatokat, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat „B” változata szerint, a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott javaslattal.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz tárgyban az alábbi
határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához. Az önkormányzat azokat a pályázókat
támogatja, akik esetében az egy háztartásban élők egy főre jutó
jövedelme nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át.
A támogatott pályázók részére az önkormányzat 5.000 Ft/fő/hó
önkormányzati támogatást nyújt a 2021. évi költségvetése
terhére.
A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során egyedi
méltányosságot gyakorolhat, amennyiben az egy főre jutó
jövedelem a saját jogú öregségi nyugdíj 200 %-át 25 %-kal
meghaladja, de a pályázó életkörülményei a támogatást
szükségessé teszik.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy
amennyiben a család vagyoni helyzetéből, életmódjából és
egyéb körülményeiből joggal lehet arra következtetni, hogy a
benyújtott igazolások nem a valós jövedelmi viszonyokat
tükrözik, a pályázatot elutasítja.
Határidő: a csatlakozást igazoló nyilatkozat megküldésére
2020. október 1., a pályázat kiírására: 2020.
október 5.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
8. napirendi pont tárgya:

Önkormányzati lakásügy – Mézes Judit
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: Megüresedett egy Rákóczi u. 7. szám alatti lakásunk, amelyben egy
fiatal tanár lakott. Szintén az iskolából jelentkezett egy pedagógus, aki szeretne beköltözni ebbe
az ingatlanba. A javaslat egy éves időtartamra szól. Kéri a hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az önkormányzati lakás bérbeadásáról Mézes Judit
részére, az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az önkormányzati lakásügy tárgyban az alábbi határozatot hozta:
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan
hozzájárul Kovács Bálint (született: Nagykanizsa, 1985. 05. 19.;
an.: Buvári Márta) lakásbérleti szerződésének 2020. szeptember
30-ával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Maglód, Rákóczi u. 7/1. sz. alatti 62,73 m2, 2
lakószobából, konyhából, étkezőből, fürdőszobából, WC-ből és
előtérből álló összkomfortos önkormányzati bérlakást Mézes
Judit (született: 1969.09.19, Jászberény; an.: Szelei Rozália)
részére munkaviszonyhoz kötötten, 2020. október elsejétől 1
éves időtartamra kiutalja.
Az egy éves időtartam lejárta után a bérleti jogviszony nem
hosszabbítható meg, új szerződés nem köthető.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
9. napirendi pont tárgya:

Temetői díjakkal kapcsolatos észrevétel
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Kérges László alpolgármester
Tabányi Pál polgármester: Korábban megállapított díjainkat kifogásolja a Kőfaragó Ipartestület.
Aljegyző úr és Alpolgármester úr megvizsgálták a rendeletet és változatlanul az a javaslat, hogy
fenntartjuk a díjakat és nem kezdeményezünk rendelet-módosítást. Van-e más vélemény,
javaslat?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a rendeletben foglaltak változatlanul hagyásáról, az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint.

A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a temetői díjakkal kapcsolatos észrevétel tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a
Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozások Országos Ipartestülete
2020. szeptember 7-én érkezett – a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 12/2016.(VI.27.) önkormányzati rendeletet érintő –
észrevételeit, az abban foglaltakkal nem ért egyet, így
rendeletmódosítást nem kezdeményez.
Határidő: 5 nap az értesítésre.
Felelős: Margruber János jegyző.
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10. napirendi pont tárgya: Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A júniusi testületi ülésen döntést hoztunk a déli iparterület egy
részének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, konkrét helyrajzi számokkal. Időközben
újabb fejlesztői szándékok is megjelentek a térségben, melyek közmű és úthálózat tervezési
helyszínei jóval túlterjeszkednek ezen az övezeten. Ezt kéne kibővíteni, tehát az egész vasút
mögötti területre vonatkozna a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás.
Remport Csaba képviselő, VÜB elnök: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és
elfogadásra javasolta a testületnek a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a kiemelt fejlesztési területről, az előterjesztésben írtak
szerint.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
Maglód
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
89/2020.(VI.25.) önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 4a. pontja alapján – kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja a Vasútvonal – 17 sz. csatorna – MaglódEcser közigazgatási határ – Maglód-Üllő közigazgatási határ –
Maglód-Gyömrő közigazgatási határ által körülvett külterületet.
Egyben támogatja a hatályos helyi építési szabályzatnak
megfelelő, szükség szerinti településszerkezeti terv javításokat.”
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
11. napirendi pont tárgya: Önkormányzati tulajdonú földterület átminősítése
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: Az önkormányzat 1 hektáros szántóterülettel rendelkezik a déli
fejlesztési terület közelében, melyet korábban önálló szennyvíztisztító létesítése érdekében
vásárolt. Időközben a jogszabályi változások már nem teszik lehetővé az önállósodást. A
tulajdonunkat képező 11/22 hrsz. alatti terület azóta is kihasználatlan. Javasoljuk, hogy ezt a
területet ajánljuk fel a déli iparterület infrastruktúra fejlesztéséhez. Vagyis azokat a
közműcsatlakozásokat, melyek a terület fejlesztéséhez szükségesek, itt tudnánk megvalósítani.
Ehhez azonban szükség van a szántóterület átminősítésére, a művelési ágból történő kivonásra.
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Remport Csaba képviselő, VÜB elnök: A Városfejlesztési Bizottság a hétfői ülésén tárgyalta a
napirendet és elfogadásra javasolta a testületnek az átminősítést.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a szántóterület átminősítéséről.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a földterület átminősítése tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező 11/22 hrsz. alatti külterületi szántó művelési ág
megváltoztatását kezdeményezi a területileg illetékes
földhivatalnál. A mezőgazdasági művelésből történt kivonást
követően a területet a déli fejlesztési terület közmű hálózatának
kiszolgálása érdekében – tüzivíz tároló, fúrt kút, ivóvíz tározó
medence, szennyvíz átemelő – kívánja hasznosítani.
2. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a
földhivatali hatósági eljárás során Maglód Város
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje, az átminősítéshez
szükséges nyilatkozatokat megtegye, és a dokumentumokat
aláírja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
12. napirendi pont tárgya: Termelői piac működtetésére érkezett kérelem
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Kérges László alpolgármester
Tabányi Pál polgármester: A Városfejlesztési Bizottság a piac helyszínéül az önkormányzat
tulajdonában lévő, egykori vízmű iroda (most kávézó) udvarát javasolta. Korábban a patakmenti
területet is kinézte az egyesület, de végül emellett döntöttek.
Remport Csaba képviselő, VÜB elnök: A Városfejlesztési Bizottság a hétfői ülésén
meghallgatta az egyesület képviseletében megjelent hölgyet, majd úgy döntött, hogy a
Pletykafészek kávézó udvarán – amit Polgármester Úr is említett – kerülne kijelölésre ez a terület.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: Örül a kezdeményezésnek, de azt is tisztázni kellene,
hogy ki fogja azt a területet kitakarítani. Nyilván keletkezni fog hulladék, szemét, és ne legyen
ez probléma a kávézó üzemeltetőjével, ill. a termelőkkel.
Kérges László alpolgármester: Nagy János maglódi fiatalember, aki létrehozza ezt az
egyesületet, vállalta, hogy az egészet koordinálja. Takarítanak, pakolnak is, mindent magukra
vállaltak, csak hogy ez a dolog tudjon működni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a piaci lehetőség biztosításáról a Fő u. 25/a alatti
ingatlan udvarán.
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A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a termelői piacra helybiztosítás tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Maglód,
Fő u. 25/a. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
udvarán biztosít piaci lehetőséget a Válaszd a Helyit Egyesület
részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
egyesülettel kötendő szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
13. napirendi pont tárgya: Nemzeti Vágtán való indulás támogatása
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén a javaslat elutasításra került.
Az előterjesztésben pontosan le van írva, hogy a Nemzeti Vágta döntőjében, Maglód színeiben
induló versenyzőt kívánjuk támogatni. Módosító javaslata most az lenne, hogy a leírt összeg a
2021. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a támogatásról, az elhangzott módosító javaslat
figyelembevételével.

A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenvélemény és 1
tartózkodás mellett, a Nemzeti Vágtán való indulás támogatása tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzata benevez a Nemzeti Vágta
elnevezésű lovasversenyre.
2. A nevezési feltételek biztosítása érdekében az Önkormányzat
együttműködési megállapodást köt a Folkert Fortuna 2015 Kftvel (1195 Budapest, Szabó Ervin u. 31.). A megállapodásban
500.000.- Ft összegű támogatás folyósításáról határoz a
Képviselő-testület, amely a döntőbe jutás esetén 200.000.- Ft-tal
emelkedik. A költségeket az Önkormányzat a 2021. évi
költségvetése terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
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14. napirendi pont tárgya: Sürgősségi előterjesztés: Vételi szándék önkormányzati
tulajdonú ingatlanrészre
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A kiküldött anyag mellékletében látható a szóban forgó terület, ami
részben a parkolót, részben a nyaralói iskola egyik sarkát jelenti. Az Andrássy utcáról nyíló
ingatlan tulajdonosa a mellékelt vázlaton látható csíkozott részt hozzáadva szeretné telkét
kibővíteni. Jelenleg is több évtizede ők használják ezt a területet, szeretnék ezt tulajdonjogilag is
rendbe tenni. Valamikor ez Sereg Gyula volt iskolaigazgató szolgálati lakásához tartozott, 269
m2. Korlátozottan forgalomképes ingatlan a besorolása a vagyonrendeletünkben, ezt
értékbecslést követően versenyeztetnünk kell.
Lévai Attila képviselő: Ha jól érti, ez a terület jogilag önkormányzati tulajdon. Megérti, hogy
ezt a kérelmező szeretné megvenni. De kevés a helyünk a nyaralói iskolánál. Ha volna lehetőség
egyezkedni ott a lakosokkal, a tornaterem mellett, akkor az iskolának egy jelentősebb,
egybefüggő területet tudnánk biztosítani. Ezért nem biztos, hogy érdemes lenne lemondani erről
a szóban forgó részről.
Tabányi Pál polgármester: A későbbiekben lehet, de egyelőre mindenki igyekszik magát távol
tartani az iskola területétől. A gyerekzsivaj és egyéb okán nem biztos, hogy szeretik, ha bejön az
ablakuk alá az iskola udvara. De egyébként teljesen reális és jogos, amit képviselő úr mond.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és
támogatta a területrész értékesítését.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az értékesítésre történő előkészületekről, az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3
tartózkodás mellett, a vételi szándék önkormányzati tulajdonú ingatlanrészre tárgyban az alábbi
határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2020.(IX.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni
kíván a Maglód 3075 hrsz. alatti tulajdonából 269 m2-nyi
területet.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az értékesítéshez
szükséges előkészítő munkálatokkal, az értékbecslés elkészíttetésével és az Önkormányzat vagyonrendelete szerinti versenyeztetés meghirdetésével.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
15. napirendi pont tárgya: Házi- és fogorvosi feladatellátási szerződések
írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester

(előterjesztés

Zárt ülés
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Zárt ülésen hozott határozatok száma:

13312020.(JX.24.)
13412020.(IX.24.)
13512020.(IX.24.)
13612020.(IX.24.)
13712020.(IX.24.)
13812020.(IX.24.)

önkormányzati határozat,
önkormányzati határozat,
önkormányzati határozat,
önkormányzati határozat,
önkormányzati határozat,
önkormányzati határozat.

Tabányi Pál polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 16.05 órakor bezárja.
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