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JEGYZŐKÖNYV
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2016. május 24-én 16.00 órakor megtartott
nyílt üléséről.
( Az ülésre a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttes ülésen került sor.)
Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Uzelman Zoltán
alpolgármester, Birgenstok István, Bódis Béla, Hinervádli Erzsébet képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Juhász Józsefné német
nemzetiségi önkormányzat elnöke, Kovács József r. alezredes kapitányságvezető Füzesabony, Fükő
László Aldebrői Polgárőr Egyesület elnöke, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos
Wingendorf János köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen ötből öt képviselő jelen
van, a testület határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a testület a meghívóban megküldött
napirendeket tárgyalja.
1.) Beszámoló Aldebrő Község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Kovács József r. alez. Kapitányságvezető Füzesabony
2.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
Előadó: Wingendorf János polgármester
Előkészítő: Gulyás Imre jegyző, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos
3.) Egyebek
A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta.
1.) Napirend:

Beszámoló Aldebrő község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Kovács József r. alezredes Kapitányságvezető Füzesabony

Wingendorf János: Köszönjük a nagyon részletes tájékoztatót. Átadom a szót kapitányságvezető
úrnak, ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg.
Kovács József: Köszöntöm a képviselőtestületet és a megjelenteket. Mint az írásos anyagban is
megtálalható, a Füzesabonyi kapitányság területén Aldebrő a „ béke szigete”, a környék
legbiztonságosabb települése. Aldebrőn a becsületes többség hozzáállása a dolgokhoz nagyon jó. A
határra történő vezénylés ellenére, igyekeznek a napi rendőri jelenlétet biztosítani. Kevés a
bűncselekmény, de ez nem vigasz annak a pár embernek, akit meglopnak, vagy betörnek a házába.
Fontos, hogy a közterületen elkövetett erőszakos, garázda jellegű cselekményeket még jobban
visszaszorítsák, mert ezek nagy szerepet játszanak a lakosság ún. szubjektív biztonság érzetének
javításában.
Hinervádli Erzsébet: Köszönjük, hogy küldenek traffipaxot Aldebrőre. Ezt kérnénk a jövőben is.
Egyébként mennyire van kalibrálva a készülék?
Kovács József: A járásban egy készülékünk van és az valóban kiemelten sokat jön Aldebrőre. A
kalibrálás úgy 56 – 58 km/h belterületen.
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Wingendorf János: A kamera rendszert meg kellene duplázni és az lenne az igazi, ha a képek a
rendőrségre futnának be ahol éjjel nappal figyelnék azokat.
Kovács József: Valóban ez lenne a cél, de ma még maradnak a helyi megoldások. Talán az
LEADER programok nyújtanak majd új pályázati lehetőségeket.
Uzelman Zoltán: A létszám ellátottság elegendő-e?
Kovács József: Mint már utaltam rá, a migráns kérdés kapitányságunkat is érinti, mivel tőlünk is
van vezénylés a szerb határra. Ennek ellenére úgy alakítjuk a vezénylést, hogy a rendőri közterületi
jelenlét, minden nap, ha rövidebb időre is, de biztosított legyen.
Fükő László: Megköszöni a rendőrséggel való jó és korrekt együttműködést. A polgárőrség aktívan
részt vesz a községi rendezvények biztosításában. Úgy tapasztalja, a helyiekkel nincs probléma. A
gondot a más településekről ide jövő fiatalok okozzák. Beisznak, vagy bedrogoznak és akkor nem
bírnak magukkal. Volt, hogy kerékpárt vittek el, kutyát engedtek utcára.
Kovács József: Igen ez valós probléma, Kál, Verpelét, Eger közelsége adja, hogy itt megjelennek
akár átmenő, akár ide rendezvényre érkező nemkívánatos elemek. Ellenük határozottan fel kell
lépni, kérni időben a rendőrség megjelenését.
Uzelman Zoltán: Közterület felügyelő alkalmazása lehetne-e megoldás?
Fükő László: Ezzel az a gond, hogy csak vizsgázott ember lehet felügyelő. Hasonló a helyzet a
mezőőrökkel is, jó, hogy vannak. Gyakran dolgoznak együtt a polgárőrökkel, s mind a ketten
polgárőrök is egyben.
Kovács József: A képzett mezőőr nagy érték egy településen. Intézkedési joguk sok esetben a
rendőrével egyenlő, tartsák meg őket a jövőben is.
Wingendorf János: Megköszöni az elhangzottakat, megköszöni a rendőrség és személy Kovács
József kapitányságvezető munkáját. Bízik benne, hogy ez a jó kapcsolat a jövőben is megmarad.
Megköszöni a polgárőrség és annak vezetőjének munkáját. Javasolja a közbiztonsági beszámoló
elfogadását.
A beszámolót a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
59/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja a 2015. évről készített közbiztonsági
beszámolót.
( Jegyzőkönyvhöz mellékelve. )
2.) Napirend:

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
Előadó: Wingendorf János polgármester
Előkészítő: Gulyás Imre jegyző, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos

Wingendorf János: Átadom a szót Katikának.
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Lipkovics Katalin: A kiküldött anyagok mennyiségéből is látható, hogy most egy sokkal
részletesebb, a jogszabályoknak teljeskörűbben megfelelő előterjesztést készítettünk. Ráadásul már
amikor készen voltam az anyaggal, jött a Kincstártól a figyelem felhívás, hogy most már ezer
forintra kerekítve kell az adatokat megadni. Ezért az egészet át kellett írni. Igyekeztem a szóbeli
kiegészítésben minden fontos dologra kitérni, így most csak a legfontosabbakat említem. Ezt
követően részletesen ismertette az egyes előirányzatok alakulását.
Elmondta, hogy először majd a 2015. évi költségvetési rendelet végleges módosítását kell
elvégezni, majd ezt követően kerülhet sor a 2015. évi beszámoló elfogadására.
Uzelman Zoltán: Miért ilyen alacsony értékű a gépjármű adó behajtási ráta?
Gulyás Imre: Az okok alapvetően objektívek, de szubjektív része is a dolognak. Van sajnos 2-3
adózó aki nagyon ügyesen bújik ki az adózási kötelezettsége alól. Hiába kérjük a NAV segítségét,
közlik, hogy feléjük is tartozik a cég. Egy cég van amely a kintlévőség 70%-ért felelős. A
szubjektív ok, az adós kolléganő kora és egészségi állapota. Többször volt beteg az év folyamán.
Nyáron nyugdíjba megy és egy agilis fiatal kolléganő veszi át a helyét. Fontosnak tartom, hogy nem
a szubjektív, hanem az objektív külső okok miatt alakult így a helyzet. Ezen természetesen
változtatni kell és változtatni is fogunk.
Wingendorf János: Ha nincs más kérdés, térjünk át a rendeletek elfogadására. Javaslom, mind a két
előterjesztés elfogadását.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 2/2015.(V.25.)
önkormányzati rendeletét, Aldebrő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet II. módosításáról
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 3/2015.(V.25.)
önkormányzati rendeletét, Aldebrő Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2015. évi
gazdálkodásáról.

3.) Napirend: Egyebek
Lipkovics Katalin: Szóbeli kiegészítést fűz a képviselőknek kiosztott gazdálkodási helyzetről
készített tájékoztatóhoz. Hangsúlyozza, hogy minden kifizetést teljesített az önkormányzat. Ilyen jó
anyagi helyzetben még sosem volt, köszönhető ez a Mátrai Erőmű Zrt. által átutalt helyi iparűzési
adó előlegnek.
Hinervádli Erzsébet: Ahogy hallom, most jól állunk anyagilag. Most soknak tűnhet ez a pénz, de
gyorsan el is fogyhat, ha nem figyelünk oda. Otthon is úgy szoktam, hogy teszek félre, ha tudok. Én
javasolnám, hogy egy alszámlára tegyünk el 40 millió forintot. Ehhez ne nyúljunk, csak fejlesztések
esetén, a napi működést a napi bevételekből kell finanszírozni.
Wingendorf János: Így is úgy is mi döntünk az elköltésről, az alszámla nyitás és vezetés is pénzbe
kerül.
Uzelman Zoltán: Egyetértek Erzsikével. Én tartok attól, hogy „ szétfolyik „ a pénz. Pedig ezt a
lehetőséget meg kellene ragadnunk. Nem biztos, hogy sokáig lesz ez a pénzbőség. Mindenki
gondolkodjon el, mi az ami falunak szükséges és majd évek múlva is maradandó lesz. Én 30 millió
forintot javaslok, ha nincs ennek plusz költsége.
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Wingendorf János: Javaslom, az alpolgármester úr javaslatát fogadjuk el.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
60/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
dönt arról, hogy amennyiben anyagi költséggel nem jár,
úgy alszámlára helyez el 30 millió forintot, melynek
felhasználásáról csak a testület dönthet.
Wingendorf János: Megkeresett Nagyút polgármestere, hogy csatlakozni kívánnak a Káli
Szennyvízelvezetési Agglomerációhoz. Ehhez kell az agglomerációban már benne lévő
önkormányzatok hozzájárulása. Ez pénzzel nem jár. Így nyílik megy Nagyútnak a lehetőség, hogy
később pályázhasson saját szennyvízhálózata kiépítésére. Javaslom, támogassuk.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
61/2016.(V.24.) határozata
Alulírott, Wingendorf János Aldebrő Község
Önkormányzatának nevében nyilatkozom, hogy a
szennyvízelvezetés
és
tisztítás
biztonságos
megvalósítása érdekében Aldebrő, Feldebrő, Tófalu,
Kompolt, Kál és Nagyút községekkel közösen kívánjuk
a Káli Szennyvízelvezetési Agglomerációt módosítani
Kál Nagyközség agglomerációs központtal.
Kérjük az agglomeráció módosítását a 25/2002.(II.27.)
Kormányrendelet 2. sz. mellékletébe felvenni
szíveskedjenek.
Határidő: azonnal
Felelős:Wingendorf János polgármester
Wingendorf János: A településen tervezik az UPC hálózat kiépítését. A cég csak elvi
támogatást várna el az önkormányzattól. A bővítéssel a szolgáltatási választék bővül, ez a
lakosságnak csak jó. Javaslom, adjuk meg a támogató nyilatkozatot.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.

6
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
62/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
kinyilvánítja, támogatja az UPC hálózat kiépítését
Aldebrőn.
Wingendorf János: Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy tárgyalt a Mátrai Erőmű Zrt.
vezetőivel. A helyi iparűzési adó a jövőben, kis mértékben 3-5%-ban csökkenhet. Hosszabb
távon is biztosított az Erőmű működése, bár napelemmel történő villamos energia aránya
növekedni fog.
Wingendorf János: Ismét felveti az önkormányzati ingatlanok biztosításának kérdését.
Gondozási Központ, Községháza, Népház, Gazdaház, valamint Tófaluval együtt az
Egészségház. A Groupama Biztosítótól vár még konkrétabb ajánlatot.
Uzelman Zoltán: Az a baj Tófaluval nehéz egyezségre jutni, ez már látszik más ügyek
alapján.
Wingendorf János: Foglalkozzunk pályázatokkal. Van egy BM-es pályázat, melyben
önkormányzati utak felújítására lehet pályázni, maximum 15 millió forint. Már kértem
árajánlatokat. ( Ezeket ismerteti. ) Kérek más cégektől is. Mindenképpen javaslom, hogy ezt
a pályázatot ne hagyjuk ki.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
63/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő község képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani
,a
Belügyminisztérium
által
kiírt
"Önkormányzati fejlesztések 2016" c. felhívásra.
A pályázatból megvalósítandó fejlesztések:
- Aldebrő, Vár út ( 324 hrsz, 325 hrsz) teljes aszfaltburkolat
felújítása, Vár út szilárd burkolatú járda részleges felújítása,
meglévő, töredezett folyóka újjáépítése, aknafedőlapok
szintbe emelése.
- Aldebrő, Grassalkovich út ( 235 hrsz ) szilárd burkolatú
járda teljes felújítása.
Vállalt önerő összege: 2.100.270.- Ft
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére és a
pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírásban foglaltak szerint
Felelős: Wingendorf János polgármester
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Wingendorf János: Többször beszéltünk már arról, hogy az önkormányzati mezei utak
karbantartásához szükség lenne egy megfelelő gépjárműre és tartozékokra. Erre lesz várhatóan BMes pályázat, melynek maximális összege 20 MFt. Javaslom, erre is pályázzunk.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
64/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő község képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a Belügyminisztérium által kiírandó gépjármű
beszerzési pályázaton.
Wingendorf János: Hasonlóan egyeztettünk már a Községháza tervezett pályázati felújításáról.
Javaslom, szavazzunk ennek előkészítéséről és beadásáról.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
65/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arról, hogy pályázatot nyújt be konzorciumi formában a
Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
Projekt címe: Aldebrő Polgármesteri Hivatal felújítása,
korszerűsítése.
Megvalósítás helye: 3353 Aldebrő, Arany János út. 1.
Felhívás száma: VP-6-7.4.1.1-16
Kötelezettségvállalás: Elnyert támogatás esetén az
önkormányzati önerőt Aldebrő Község Önkormányzata
költségvetésében elkülöníti.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázat
benyújtására.
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően
Felelős: Wingendorf János polgármester
Ezt követően Dr. Róth Miklós az OTP Lakás takarékpénztár üzletkőjeként tartott tájékoztatót a
jelenlévőknek. Távozását követően az ülés folytatódott.
Wingendorf János: Megkeresett Gecse Mihály Feldebrő polgármestere, úgy is mint a Tarna
menti Lovas Egyesület elnöke és a közeljövőben megrendezendő lovas napi rendezvényükhöz
kér 100.000 Ft támogatást.
Uzelman Zoltán: Ilyen alapon mi is kérhetnénk másoktól támogatást a saját rendezvényéhez.
Nem támogatom.
Wingendorf János: Jó, akkor ezt teszem fel szavazásra.
A javaslatot a képviselő- testület 4 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.
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Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
66/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tarna menti Lovas Egyesület 100.000 Ft-os támogatási
kérelmét elutasítja.
Wingendorf János: Gréczi Gábor megkeresett, hogy mezőőri tanfolyamon szeretne részt venni.
Ennek részleteit még nem ismerem, magam részéről támogatom, kérlek, benneteket Ti is
támogassátok.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
67/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja Gréczi Gábor részvételét mezőőri tanfolyamon.
Wingendorf János: Többször elmondtam már, hogy nagy szükség lenne egy jó szakemberre az
önkormányzati intézmények, épületek megfelelő karbantartására. Kakuk József falugazda sem
érthet mindenhez. A közmunkások egyrészt változnak, másrészt komolyabb munkával nem
bízhatók meg. Ismerek egy fiatalembert, Szalóki Dánielnek hívják, ismerem a munkáját is, jó
szakember. A bérét nettó 120.000 Ft-ban akarom megállapítani + cafetéria. Július 1-től
tudnánk felvenni.
Uzelman Zoltán: Egyetértek a javaslattal, erről már egyeztetünk. Ismerem az illető munkáját,
jó szakembernek tartom. A bérét sem tartom túlzónak, igaz ez feszültséget is okozhat. Azt
azonban szorgalmazom, hogy ha tud bérmunkát is végeztessen vele az önkormányzat.
Wingendorf János: Ez utóbbi – legalább is az első időszakban – nem fog menni, mert annyi a
tennivaló a faluban. Gréczi Gábor viszont traktorral tudna végezni akár bérmunkát. Ennek a
körülményeit ki kell dolgozni. Javaslom akkor Szalóki Dániel település karbantartói
alkalmazását az általam elmondottak szerint.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
68/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja, hogy az önkormányzat település karbantartói
állást létesítsen és arra Szalóki Dánielt alkalmazza, havi
nettó 120.000 Ft-ért - + cafetéria - 2016. július 1-től.
Wingendorf János: Vegyünk-e magas nyomású mosót? Kérem gondolkozzatok ezen, s majd
később visszatérünk rá.
Wingendorf János: Úgy hallottam, ismét lesz falubusz pályázat. Javaslom, hogy ezúttal a
Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázzon, a települési önkormányzat pedig támogatja őket
ebben.
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A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
69/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja, a Német Nemzetiségi Önkormányzatot abban,
hogy amennyiben a falubusz pályázat ismét kiírásra kerül,
pályázzon.
Uzelman Zoltán: Tárgyaltam az Aldebrő Grassalkovich út. 1. szám alatti ingatlan
tulajdonosával és felvetettem, hogy az önkormányzat megvásárolná az ingatlant. Az árban
azonban nem tudtunk megállapodni. Kérek meghatalmazást, hogy meddig mehetek el.
Hinervádli Erzsébet: Én várnék a vétellel. Az a ház mint épület nem ér semmit, az nem
felújítható, azt el kell dózerolni és annak is nagy most már a költsége.
Wingendorf János: Nekünk területre van szükségünk, mert így nem tárolhatjuk a járműveket.
Javaslom, a maximális ajánlat 1 millió forint legyen.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
70/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Grassalkovich út 1 szám alatti ingatlanra a vételi ajánlati
ár maximumát 1 millió forintban határozza meg.
Meghatalmazza Uzelman Zoltán alpolgármestert, hogy a
tulajdonossal ennek megfelelően tárgyaljon.
Uzelman Zoltán: Az Arany János út. 3. szám alatti ingatlan tulajdonosával is felvettem a
kapcsolatot, de úgy tapasztaltam, hogy Kálmán igazából nem is akarja eladni. Ha mégis, akkor
olyan árat kérne ami nekünk nem érné meg.
Wingendorf János: A Horgásztanya körüli földterületek esetében tulajdonos társai vannak az
önkormányzatnak. Javaslom a helyi forgalmi érték alapján tehessek vételi ajánlatot ezekre az
ingatlan részekre. A válaszok ismeretében meglátjuk, hogyan tovább.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
71/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Horgásztanya körüli közös földtulajdonok esetében
felhatalmazza a polgármestert vételi ajánlattételre.
Wingendorf János: Július 3.-án lesz a fafaragó tábor megnyitója. A művészek 1 hétig lesznek a
Horgásztanyán. Ott rengeteg lenne a tennivaló. A vizesblokkot egy az egyben ki kellene
cserélni. Az előtető lényegében mindenhol beázik. A villanyvezeték hálózat teljesen elavult és
még sorolhatnám. A legszükségesebbre is kellene kb. 4 millió forint.
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Hínervádli Erzsébet: Szerintem most nem költsünk rá. Először rendezzük a tulajdonviszonyokat.
Wingendorf János: Jó akkor ezt a kérdést vigyük majd Tófaluval a társulási tanács elé. Javaslom, hogy
a térítési díjakat emeljük.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
72/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete emeli a
Horgásztanya igénybevételével kapcsolatos díjakat:

1 fő
2 000 Ft
10 főig 10 000 Ft
20 főig 15 000 Ft
20 fő felett 20 000 Ft
Wingendorf János: Tájékoztatlak benneteket, hogy Herman István volt országgyűlési képviselő,
településünk szülötte, felszámolja cégét és padokat, ajtókat, ablakokat adományoz a községnek, az
iskolának. Holnap 8 ágyat kapunk a Máltai Szeretetszolgálattól.
A Földhivatal a változtatási tilalmat a három telek ügyében bejegyezte.
Az I. Világháborús pályázaton 270.000 forintot nyertünk.
Hangrád István a vadászati földtulajdonosi közösség nevében bejelentette, hogy 4 millió forinttal
tudnák támogatni az önkormányzat mezei út felújítási, karbantartási munkálatait.
Ezt követően a képviselők kimentek a Községi Emlékparkba és az ott megvalósítandó Derelye
Fesztivál, valamint a Koccintás programjait és helyszíneit egyeztették.
E tárgyban végül egyhangú egyetértés mellett – 5 igen szavazat – a következő döntések születtek:
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
73/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arról, hogy a Derelye Fesztivál és Koccintás napi rendezvényét
sátor bérléssel oldja meg.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
74/2016.(V.24.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arról, hogy megbízza Hoór Kálmán építészt, készítsen egy
vázlatot a települési közösségi rendezvények állandó
helyszínéül szolgáló színpadkép és a látogatók elhelyezésére
szolgáló sátor vagy egyéb építmény vonatkozásában.
Más bejelentés nem lévén a polgármester megköszönte a munkát és az ülést bezárta.
k. m. f.

Wingendorf János
polgármester

Gulyás Imre
jegyző
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