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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 2-án 8,05 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán, Nemes István,
Vörös Kálmán képviselők (7 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

Dr. Horváth Sándor alpolgármester

- távolmaradását előre nem jelezte: Kasper Ágota képviselő

- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Varga Gábor Városüzemeltetési Osztály ügyintézője

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
238/2016.(XI.2.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ A Központi Orvosi Ügyelet feladatainak ellátását 2017-2019. időszakban végző
vállalkozás kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és
dokumentációjának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Villamos energia beszerzés 2017. évre
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Zirc 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0215/5, 0215/6 hrsz-ú telkeket érintően a helyi építési
szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának véleményezési
szakaszát lezáró képviselő-testületi döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A Központi Orvosi Ügyelet feladatainak ellátását 2017-2019. időszakban végző
vállalkozás kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és
dokumentációjának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kasper Ágota képviselő megérkezett az ülésterembe.

Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az elmúlt héten
társulási tanácsülés volt, és az ülésre készített dokumentációt az ott elhangzott módosító
javaslatokkal együtt fogadta el a társulási tanács, s az akkor elfogadott verzió került a
képviselő-testületek elé.
Kérdés
Horváth László képviselő a társulási tanácsülésen megfogalmazott módosítások felől
érdeklődik.
Ottó Péter polgármester elmondja, egyrészt bekerült az ajánlattételi dokumentációba, hogyha
a társult önkormányzatok úgy gondolják, akkor változatlan feltételekkel további egy évre meg
lehet hosszabbítani a szerződést. Másrészt nem január 1-jétől történne a feladatellátás, hanem
március 1-jével tekintettel arra, hogy rendkívül rövid eljárási határidők állnának
rendelkezésre. Jelentős módosítás volt még, hogy az összességében legkedvezőbb ajánlat
helyett a legkedvezőbb ár került be értékelési szempontként.
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Megjegyzi, a minőségi szempontoknál szerepelt az orvosi ügyeletre jelenleg bármilyen
formában bevont közreműködők további foglalkoztatásának vállalása százalékos arányban. A
társulási tanács többségi véleménnyel úgy gondolta, hogy ez kerüljön ki és pusztán az ár
legyen meghatározó tekintettel arra, hogy egyrészt a jogszabály meghatározza az orvosi
ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos minimum feltételeket, másrészt pedig bárki is lesz
az ajánlattevő mindenféleképpen elsősorban a helyi erők kapacitására és tudására tud építeni.
Horváth László képviselő kérdezi, mely eszközállományt kell átadniuk?
Ottó Péter polgármester válasza szerint gyakorlatilag azt az eszközállományt, ami eddig is az
orvosi ügyelet feladatellátását biztosította. Ezek egy része a szociális szolgáltató központ
tulajdonában van, illetve a társulás és az önkormányzat tulajdonában vannak. Annak idején,
amikor ezt a feladatot bevitték a társulásba, az akkor rendelkezésre álló eszközöket is bevitték
a feladat ellátásához. Említi, hogy a legértékesebb eszköz a tavaly beszerzett
személygépkocsi.
Horváth László képviselő utal arra, hogy a kiírás szerint amennyiben az OEP által biztosított
forrás nem fedezi a költséget, akkor az önkormányzatok ehhez hozzájárulnak. Kérdezi, van-e
valamilyen sejtés arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi ügyeleti ellátáshoz képest mit fog ez
jelenteni?
Ottó Péter polgármester véleménye szerint – miután két alternatív ajánlatadási lehetőség van –
nem fognak kedvezőbb ajánlatot kapni akkor, ha az ügyeleti ellátás a jelenlegi formában
valósul meg. Úgy gondolja, kedvezőbb feltételekkel akkor kaphatnak ajánlatot, ha elérhető
távolságban lévő ügyelethez részben integrálódik a zirci ügyelet, ami azt jelenti, hogy
gyakorlatilag az éjszakai időszakban a zirci ügyeleten egy orvos vagy egy mentőtiszt látja el a
szolgálatot, egyébként pedig az ügyeleti ellátáshoz szükséges feltételek nem Zircen állnak
ebben az időszakban rendelkezésre. Hozzáteszi, ennek alapja az volt, hogy elkészültek az
elmúlt évekre vonatkozóan az igénybevételi statisztikák, melyek azt jelzik, hogy ezen
időszakban a legalacsonyabb mértékű az ügyelet igénybevétele. Tehát, ha a
költséghatékonyabb feladatellátás irányába akarnak elmozdulni, akkor véleménye szerint ez
az egyetlen út mutatkozik arra, hogy kedvezőbb ajánlatot kapjanak.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, ha eredménytelen a közbeszerzési eljárás, akkor a jelenlegi
ellátási forma marad?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a jelenlegi ellátási forma megszűntetésével
kapcsolatban senki semmiféle döntést nem hozott. A lényeg, hogy csak abban az esetben
legyen változás, hogyha valóban kedvezőbb feltételekkel lehet ellátni a feladatot a jövőben a
közbeszerzés eredményeképpen.
Lingl Zoltán képviselő utal az ajánlati felhívás 10. oldalára, mely szerint a központi
háziorvosi ügyelet ellátására meghatározott időszakon belül munkanapokon 22:00 órától
másnap reggel 8:00 óráig, valamint munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon 20:00 órától
másnap reggel 8:00 óráig ajánlattevőnek lehetősége van az ügyeleti feladatokat Zirctől
maximum 55 km-re lévő más telephelyéről ellátni. Kérdezi, ezt milyen alapon határozták
meg?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő válasza, hogy gyakorlati okai voltak, de ilyen
távolságról el lehet látni a feladatot.
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Kasper Ágota képviselő kérdezi, azon települések esetében, akik nem kívánnak részt venni a
feladatellátásban, a rájuk eső költség szétosztásra kerül?
Ottó Péter polgármester válasza szerint tulajdonképpen kétféle forrásból történik a
feladatellátás. Az egyik az OEP finanszírozás, ami lakosságszám-arányos. Tehát, ha
legfeljebb három település kiszáll, akkor egyértelmű, hogy az a közösség a rá eső OEP
finanszírozáshoz nem fog hozzájutni. Ez mindenféleképpen többletköltséget jelent a
feladatellátáshoz. A másik a települések OEP finanszírozáson felüli hozzájárulása.
Hozzáteszi, legfeljebb 60.000 lakost lehet ellátni a jelenlegi kapacitás mellett az orvosi
ügyeleti körzeten belül, míg Zirc és térsége esetében 20.000 alatt van ez a létszám. Tehát, ha
háromszor ennyi lenne a létszám, akkor sem kellene az állandó költségeket figyelembe véve
nagyságrendileg többet ráfordítani az ügyeleti feladatellátásra, viszont OEP finanszírozás
szempontjából háromszor akkora forrás állna rendelkezésre. Ha esetleg van olyan
önkormányzat, amely bármely oknál fogva azt mondja, nem kíván e történetben
együttműködni, akkor is legyen meg a kedvezőbb feltételekkel történő szerződéskötés
lehetősége a többi önkormányzat számára.
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, a környező településekkel az együttműködések kapcsán
nincsenek jó tapasztalatai. Kérdezi, ilyen esetben az ellátásuk kire tartozik?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő válasza szerint az önkormányzatokra, majd hozzáteszi,
az előterjesztésben benne van, hogy minden önkormányzat külön köti a szerződést. Tehát,
ebből következően önkormányzati feladat, és az önkormányzat magánügye.
Ottó Péter polgármester jelzi, abban a verzióban, hogy önkormányzatok kimaradnak e
dologból, túlzottan nem hisz. A társulás oldaláról megközelítve a történetet utal arra, hogy a
társulás által ellátott feladatok között szerepel jelen pillanatban a központi orvosi ügyeleti
feladatellátás. Bármely önkormányzatnak, amely e feladatellátásból szeretne kiszállni, év
vége előtt legalább fél évvel – június 30-ig – minősített többséggel meghozott döntésével ezt
jeleznie kell az összes társult önkormányzat irányába. Ilyen döntés senki részéről sem történt.
Tehát, azon önkormányzat, aki ebben esetleg nem kíván részt venni, nyugodtan mondhatja
azt, hogy a társulásnak el kell látnia az ő feladatát. Sőt, mondhatja, hogy a többi 14 település
nem is szállhat ki, mert a jogszabályban meghatározott módon ezt kellő időben nem jelezte.
Abban bízik, hogyha mozdul ez a térség valamerre, akkor együtt mozdul, mert véleménye
szerint, ha olyan ajánlatok érkeznek be, amivel érdemes foglalkozni, akkor mindenkinek
érdeke – finanszírozás szempontjából mindenképpen –, hogy egy jobb feladatellátást tudjon a
jövőben megoldani.
Kasper Ágota képviselő kívánja, hogy így legyen, de véleménye szerint az előzetes
tapasztalatok mást mutatnak.
Hozzászólás
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő megjegyzi, nagyon komoly realitását látja annak, hogy
a három északi település el fog menni Győrbe, ugyanis azt hangoztatják, miszerint megyeileg
és mindenféleképpen oda akarnak tartozni. Említi, hogy Győrben semmit nem kell fizetni,
mert ott az OEP finanszírozásból megoldják a feladatot.
Igazából a nagy kérdés az, hogy mit tesz Dudar és Csetény. Elmennek-e Várpalotához, ahol
szintén 30 %-kal kevesebbet kell fizetni, vagy maradnak itt?
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Ottó Péter polgármester elmondja, az északi települések polgármesterei részéről mostanában
nem hallotta a Győrhöz való orientálódást. Sőt, ha kommunikációról van szó, akkor inkább
azt erősítik, hogy ennek a csapatnak együtt kell maradnia.

Kasper Ágota képviselő észrevétele, hogy az ajánlati felhívás I.2. pontjában – közös
közbeszerzés – a Zirci Járás Önkormányzati Társulása címe rosszul szerepel.

Ottó Péter polgármester az észrevétellel egyetért, s javítani fogják Március 15. tér 1. címre.

Horváth László képviselő elmondja, részt vett az orvosok és a polgármesterek közötti
informális megbeszélésen, s számára az jött le, hogy tulajdonképpen ezek a feladatok nem
annyira fontosak a térségi polgármestereknek, mert valóban azt a pénzt, amit erre fordítani
kell, megpróbálják meghúzkodni, amennyire lehet, alapvetően a feladat-ellátási színvonal
nem érdekli őket. Az is világosan látszik, hogy ez a kistérség lakosságszám-arányát tekintve
olyan amilyen. Tehát, 20.000 alatt van az összlakosság, s ebből kellene ezt a 60.000
lakosságszámra szabott ügyeletet megfinanszírozni. Az is logikusnak tűnik a számára, hogy
nem hajlandók ezt ilyen szinten felvállalni.
Azt gondolja erről az egész dologról, hogy ebben a formában erőltetett. Osztja azt a nézetet,
amely szerint, ha így állnak hozzá a környező települések vezetői, akkor nagyon hamar
bekövetkezik az, hogy elmennek másik területekre. A fejében már fel is osztotta, hogy az
északi települések Győrhöz, a keletiek Várpalotához, a nyugatiak Pápához, Olaszfalu esetleg
Veszprémhez. A kérdés számára az, hogy érdemes-e ezzel nyüglődni? Véleménye szerint
nem. Úgy gondolja, olcsóbb ajánlatot nem fognak kapni, mint ahogy jelenleg ellátják ezt a
rendszert a saját orvosaik. Abban pedig biztos, hogy többlet pénzt ezek a települések nem
fognak beletenni ebbe a rendszerbe. Számára inkább az a megoldás, hogy hagyják az egészet,
és egyezzen meg a településközösség, miszerint mindenki menjen amerre lát, és oldja meg,
ahogyan akarja. Miután Zirc lakossága 1/3-a ennek a közösségnek, ezért többletköltség
szintjén nyilván a városnak kell a legtöbbet fizetni, holott igénybevétel szempontjából – mivel
helyben vannak – egy csomó dolog nem kellene. Úgy véli, Zircen sem kellene feltétlen 24
órában ellátni az orvosi ügyeletet, hanem adott esetben hosszított rendelésekkel. Amennyiben
megoldás, hogy a város csatlakozik a veszprémi ügyeleti rendszerhez, akkor azt el tudja
fogadni, de erőltetett dolognak tartja ezt a közbeszerzési eljárást.

Ottó Péter polgármester jelzi, már rég megfogalmazta a társulás tagjai előtt is, hogy az
egyetlen feladat, ami valahogy összetartja ezt a közösséget, a központi orvosi ügyeleti
feladatellátás éppen a finanszírozás okán. Tehát, egyértelmű, mindenkinek érdeke, hogy minél
nagyobb ellátási területhez tartozzon. Véleménye szerint a képviselőtársa által vázolt lépést a
települések, ha akarták volna már megtehették volna. Nem tudja, hogy miért nem tették meg.
Valószínűnek tartja, hogy az imént elmondottak okán.
Úgy véli, ez a közbeszerzés arra jó, hogy végeznek egy piackutatást, ami igazolja vagy sem
azt a feltételezést, hogy ez a közösség ezt a feladatot hatékonyabban és olcsóbban el tudja
látni, mint ahogy jelen pillanatban történik.
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A közbeszerzés ajánlati dokumentációja úgy került megfogalmazásra, hogy nyílt eljárás.
Tehát, az ország bármely részére bárkihez eljuthat az ajánlattételi felhívás. Kellő határidő van
az ajánlatok benyújtására. Úgy gondolja, egy széles körű versenyeztetésre van lehetőség.
Azzal nem veszítenek semmit sem, ha ezt az eljárást végigviszik, és megnézik, hogy ezen a
területen milyen ajánlatok beérkezésére lehet számítani.

Horváth László képviselő megítélése szerint, ha valamilyen ok miatt mégis eredményes lesz
ez a közbeszerzési eljárás, akkor rosszabbul járnak a jelenlegi helyzetnél.

Ottó Péter polgármester említi, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban szándékosan úgy
szerepel, hogy az önkormányzatok mindegyike saját maga hoz döntést. Hozzáteszi, olyan
ajánlatok nem fognak beérkezni, ami csak az OEP finanszírozással számol. Tehát,
mindenféleképpen hozzá kell tenni a forrást. Mindegyik képviselő-testületnek megvan a
lehetősége arra, hogy adott esetben eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást azon egyszerű
oknál fogva, hogy gyakorlatilag a nyújtott szolgáltatás nincs összhangban az ajánlat alapján
ráeső önkormányzati ráfordítási igénnyel.

Horváth László képviselő jelzi, hogy nem az anyagiakra, hanem az ellátás színvonalára
gondolt.

Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, azért fogalmazott úgy, hogy a megajánlott szolgáltatás
nincs arányban az önkormányzati ráfordítási szükséglettel. Tehát, az önkormányzatnak
fedezete nem áll rendelkezésre ebben a formában.

Dr. Kovács László képviselő kifejti, hogy a járás területét nézve a peremtelepülések
önkormányzatainak 25 évvel ezelőtt is ez egy állandó dilemmája volt. Mindig az ellátás
színvonala, illetve a költségek között vergődtek. Próbáltak a lehető legalacsonyabb költséggel
lakossági megelégedésre történő ellátási színvonalat biztosítani. A tapasztalatok alapján a más
területhez csatlakozott peremtelepüléseken rosszabb az ellátás, legalábbis hangulatilag.
Valószínűnek tartja, hogy jelenleg az önkormányzatok, akiknek ellátási kötelezettségük van,
alapvetően inkább az anyagi oldalát nézik a dolognak. Hangsúlyozza, olyan korszakot élnek,
amikor egy település egészségügyi ellátással kapcsolatos elégedetlenségére oda se figyelnek,
hiszen az egész ország egészségügyi ellátásával elégedetlen a magyar társadalom nagyrészt
joggal. Valóban ez egy nehéz helyzet. Régen is az volt a gondjuk, hogyha egy jó
egészségügyi alapellátási ügyeleti rendszert akartak biztosítani a térségnek, az többe került,
mint Pápának, Veszprémnek, mivel kevesen vannak.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
239/2016.(XI.2.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Zirc Városi
Önkormányzat tulajdonában lévő, központi orvosi ügyelet feladatellátásához kapcsolódó
eszközöket térítésmentesen „Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a 2017-2019-es időszakban” tárgyú közbeszerzési
eljárás Ajánlati felhívásában és Közbeszerzési dokumentációjában részletezett feltételekkel
használatba adja a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott nyertes ajánlattevő
részére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
240/2016.(XI.2.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. mellékletét képező
„Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátása a 2017-2019-es időszakban” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását és
Közbeszerzési dokumentumait jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot
küldje meg a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnöke részére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 7.

2./ Villamos energia beszerzés 2017. évre
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
241/2016.(XI.2.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc városi közvilágítás, illetve a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, és a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola fogyasztási
helyeinek villamos energia fogyasztására vonatkozóan az MVM Partner Zrt. (1031
Budapest, Szentendrei u. 207-209.) ajánlatát (nettó 11,40 Ft/kWh közvilágításra, nettó
12,95 Ft/kWh intézményekre) 2017. évre elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a villamos
energia vásárlási szerződések aláírására.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmények vezetőit, hogy a
szolgáltatóval a szerződést kössék meg. Utasítja a polgármestert, hogy a szolgáltató által
megküldött szerződés-tervezetet az érintett intézmények részére küldje meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pont esetében: 2016. november 4.

3./ Zirc 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0215/5, 0215/6 hrsz-ú telkeket érintően a helyi építési
szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának véleményezési
szakaszát lezáró képviselő-testületi döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala miért nem
járul hozzá?
Ottó Péter polgármester válasza szerint honvédségi terület a 0215/6 helyrajzi szám, és a
honvédség céljaival nem összeegyeztethető, hogy beépíthetővé váljon.
Várszegi Bernadett főépítészi referens hozzáteszi, egy honvédelmi védőterület húzódik végig
a település északi, illetve keleti részén, amihez a nyilvántartás alapján az adott helyrajzi
számú terület tartozik, így az nem beépíthető.

Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
242/2016.(XI.2.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezési
szakaszában minden államigazgatási szerv dokumentációt kapott és arra a véleményét
az előterjesztéshez mellékelt összesítésben foglaltak szerint megküldte. A véleményt
nem küldőket jogszabály szerint kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
b) a véleményezési szakaszban részt vett államigazgatási szervek jogszabályon alapuló
véleményét elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 153/2016.(VI.30.)
határozatában nevesített partnerekkel a partnerségi egyeztetés szabályairól hozott
34/2013.(II.25.) határozatában foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés megtörtént.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ és 2./ pontban foglaltak alapján az
eljárás véleményezési szakaszát lezárja. Megbízza a polgármestert, hogy e döntést tegye
közzé, a vélemények másolatát, valamint az 1./ pontban foglaltak szerint korrigált
dokumentációt az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre küldje meg.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a véleményezési dokumentációra
beérkezett vélemények ismeretében és az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §
figyelembevételével úgy dönt, hogy a településrendezési eszközök módosításának
nincsenek olyan környezeti hatásai, amelyek a Korm. rendelet szerinti környezeti
értékelés készítését és környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tennék
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. november 10.
4./ pont esetében: azonnal

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 8 óra 42 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

