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Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
december 14. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épületének 
Tanácsterme (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről készült 
 
Jegyzőkönyve:  
Határozata: 94-98/2016.(XII.14.) 
Rendelete: - 
 

TÁRGYSOROZAT 
Rendkívüli nyilvános ülés: 
 

1) Előterjesztés belépési szándéknyilatkozat jóváhagyására 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 4359-3/2016 

Előterjesztő: Váradi László polgármester 

 
2) Előterjesztés a 2017.évi START Közmunkaprogramra 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 8510/2016 

Előadó: Váradi László polgármester 

 

3) Előterjesztés a köztemető üzemeltetésének ellátásával kapcsolatos Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzés 

megállapításairól 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 6233-5/2016. 

Előadó: Váradi László polgármester 

 

4) Előterjesztés a Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 

intézményvezetőjének ideiglenes megbízásáról 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 7575-2/2016.  

Előadó: Váradi László polgármester 

 

5) Előterjesztés a Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére történő 

díszzászló adományozására 

(írásos előterjesztés alapján/kiosztásra) 

Száma: ..../2016.  

Előadó: Váradi László polgármester 

 

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását az önkormányzati bérlakások bérlőinek 

kijelölése indokolja. 

 

Demecser, 2016. december 14. 

         Váradi László 

          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Demecseri 

Polgármesteri Hivatal „A” épületének tanácskozótermében (4516 Demecser, 

Kétezer-egy tér 1.) - 2016. december 14. napján de. 8 óra 21 perckor 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

 

Az ülésen jelen vannak:  Váradi László polgármester 

Lengyel Lászlóné alpolgármester 

Drabbant Zsolt József képviselő 

Kiss Gyula képviselő 

Kovács Miklós képviselő 

Teremy Károlyné képviselő  

Tóth István Zsolt képviselő 

 

Az ülésen megjelentek: 

Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző  

 

Váradi László (polgármester): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, 

hogy képviselő-testület 7 fővel megjelent, azaz határozatképes.  

 

Napirendként javasolta megtárgyalni a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Kérte, 

hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. 

 

1) napirendi pont: Előterjesztés belépési szándéknyilatkozat 

jóváhagyására 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 4359-3/2016 

Előterjesztő: Váradi László polgármester 
 

Váradi László (polgármester úr): Elmondta, hogy év elején megalakult a Hátrányos 

Helyzetű Térségek Demecser és környékén Egyesület. Az előterjesztésben leírták, hogy 

felajánlották az egyesületnek, hogy csatlakozzanak a Hátrányos Helyzetű Térségek 

Szövetségéhez, hogy pályázni tudjon az egyesület. Az országban 8 ilyen egyesület 

működik. December 21-én lesz egyesületi taggyűlés, ahova már minden tag viszi a testületi 

döntést a belépési szándéknyilatkozatot. Kérte a bizottság véleményét, majd a testület 

támogatását. 

 

Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 

egyhangúan elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet a Képviselő-testületnek. 

 

Váradi László (polgármester úr): Kérdezte, van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 

Megállapította, hogy nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a belépési 

szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló határozat-tervezetet. Kérte, hogy aki egyetért a 

javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2016.(XII.14.) számú 

határozata 

 

Belépési szándéknyilatkozat jóváhagyásáról 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. Megtárgyalta a Hátrányos Helyzetű Térségek Demecser és Környékén Egyesület 

belépési szándéknyilatkozatát és egyetért és jóváhagyja azon szándékát, hogy 

2017. január 1. napjától a Hátrányos Helyzetű Térségek Fejlesztéséért 

Szövetségbe belépjen. 

 

2. Tudomásul veszi, hogy az egyesület csatlakozása esetén az egyesületi tagdíj 

megfizetése mellett vállalja a szövetségi tagság plusz 12.000 Ft/év tagdíj 

megfizetését. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására és az 

önkormányzat teljes jogkörrel való képviseletére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester             jegyző 

 

 

2) napirendi pont: Előterjesztés a 2017.évi START 

Közmunkaprogramra 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 8510/2016 

Előadó: Váradi László polgármester 
 

 

Váradi László (polgármester úr): Kérte elnök asszonyt, ismertesse a bizottság 

állásfoglalását. 

 

Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi 

pontot és 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a határozat-tervezet 

elfogadását. 
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Váradi László (polgármester úr): Tájékoztatta a képviselőket, hogy jelenleg ez csak 

START közmunkaprogram, ez márciustól fog indulni. A helyi értékteremtő program 

februártól lesz, arra is pályázni szeretnének, melyhez több alternatívát dolgoztak ki. 

Elmondta, hogy a START pályázatnál sajnos nagyon sok az önerőt kell vállalni. A START 

pályázatot bővíteni szeretné az állattenyésztéssel stb., értékteremtő munkát szeretne ebben 

a programban. Meg van fűrészüzem, abban fűrész, gyalugép stb.; egy komplett lakatos 

műhely van stb. Kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 

Mivel nem volt kérdés, észrevétel szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását. 

Kérte, aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2016.(XII.14.) számú 

határozata 

 

2017. évi START Közmunkaprogramról 

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. Elhatározza, hogy a 2017. évi START közmunkaprogramhoz csatlakozni kíván. 

 

2. 6 programban összesen 250 fő közmunkás foglalkoztatásával járó maximum 

7.500.000 Ft önerőt költségvetésében biztosítja 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert az előkészületek lefolytatására, támogató döntés 

esetén a megvalósításhoz szükséges szerződések aláírásra. 

 

Határidő: Azonnal.  

     Felelős: Polgármester 

 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester                    jegyző 

 

 

3) napirendi pont: Előterjesztés a köztemető üzemeltetésének 

ellátásával kapcsolatos Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal által lefolytatott 

ellenőrzés megállapításairól 

  (írásos előterjesztés alapján) 

  Száma: 6233-5/2016. 

  Előadó: Váradi László polgármester 
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Váradi László (polgármester úr): Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 

bizottság javaslatát. 

 

Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 

egyhangúan jóváhagyta az előterjesztésben foglaltakat, egyetért azzal, hogy az 

üzemeltetést az önkormányzat vegye át kizárólagosság nélkül. A határozat-tervezetet 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Váradi László (polgármester úr): Elmondta, hogy mindenki láthatja, hogy hogy nézett 

volna ki a temető, hogyha az önkormányzat nem vette volna a temető fenntartását kézbe a 

közmunkásokkal. Úgy gondolja, hogy 1,5 év alatt elég időt kapott a vállalkozó. Látva a 

környező településeket, hogy milyen szépen rendben van tartva a temető. Több panasz 

érkezett a lakosság részéről, hogy mással szeretnének temettetni.  

 

Kiss Gyula (képviselő úr): Javasolta a határozat 4. pontját kiegészíteni egy szóval, hogy a 

jegyző „készítse elő” szóval, hogy a mondat be legyen fejezve.  

 

Kovács Miklós (képviselő úr): Kérdezte, hogy a jövő évi START közmunkaprogramba a 

hatból az egyik programba köztemetőnek lesz a karbantartása? 

 

Váradi László (polgármester úr): Elmondta, hogy a START programban nincs erre 

lehetőség, de a helyibe belerakják.  

  

Kovács Miklós (képviselő úr): Elmondta, hogy több temetőben látott ülőhelyeket, kisebb 

fajta filagóriát, hogy ha egy „hirtelen idő” feljön, akkor az emberek az alá be tudnak 

menekülni.  

 

Váradi László (polgármester úr): Elmondta, hogy más örülne, ha lenne a temetőnél egy 

olyan vizesblokkja mint nekünk, mi meg nem használjuk, mert nincs aki kinyissa pl.: a 

mosdót, a mozgó járólapot ki kellene cserélni, a hangosítást is meg kellene oldani, mert 

ezeknek jelenleg nincs gazdája, de a felelősség viszont az önkormányzaté. Kérdezte, hogy 

van-e még hozzászólás a napirendhez? Mivel nem volt hozzászólás, szavazásra tette fel a 

határozat-tervezet elfogadását. Kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el: 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2016.(XII.14.) számú 

határozata 

 

a köztemető üzemeltetésének ellátásával kapcsolatos Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzés megállapításairól 

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. tudomásul veszi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által lefolytatott 

ellenőrzés megállapításait a demecseri köztemető üzemetetésével kapcsolatosan, 
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melyre vonatkozóan kijelenti, hogy 2017. január 1. napjától a tulajdonában álló 

demecseri 1343. hrsz-ú köztemető fenntartását és üzemeltetését önmaga kívánja 

ellátni, oly módon hogy a temetkezési szolgáltatás gyakorlását nem teszi 

kizárólagossá, így a lakosság saját belátása szerinti szolgáltatót választhat. 

 

2. kötelezi a polgármestert, a 3746/2015.(V.29.) számú határozatának – az abban 

foglaltak érvényesülésének elmaradása okán – visszavonásra. 

 

3. az 1.) pontban meghatározottak előkészítése érdekében felhatalmazza a 

polgármestert a tulajdonában álló demecseri 1343. hrsz-ú köztemető birtokba 

vételére. 

 

4. felkéri a város jegyzőjét, hogy készítse elő a temetkezési szolgáltatók által az 

önkormányzat részére fizetendő díjak megállapításáról rendelkező 

rendeletmódosítást képviselő-testületi döntés végett. 

 

Határidő: Azonnal.  

     Felelős: Polgármester 

Váradi László sk.     Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester                jegyző 

 

 

4) napirendi pont: Előterjesztés a Demecser Város Önkormányzata 

Konyha és Étterem intézményvezetőjének 

ideiglenes megbízásáról 

  (írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 7575-2/2016.  

Előadó: Váradi László polgármester 
 

 

Váradi László (polgármester úr): Ismételten felkérte elnök asszonyt, a bizottság 

javaslatának ismertetésére. 

 

Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. 

 

Váradi László (polgármester úr): Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés a 

napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Kovács Miklós (képviselő úr): Kérdezte, hogy a megbízás kötetlen vagy 8 órás 

munkaidőre szól? 

 

Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Válaszában elmondta, hogy állandóan rendezvények 

vannak, ezért ezt előre nem lehet meghatározni. 

 

Váradi László (polgármester úr): Szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását. 

Kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot fogadta el: 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2016.(XII.14.) számú 

határozata 

 

  A Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem intézményvezetőjének 

ideiglenes megbízásáról 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 
1) Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem intézményvezetői (magasabb 

vezetői) álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáig, az álláshely pályázati úton való 
betöltéséig az intézmény vezetésére ideiglenesen megbízza 2017. január 1. napjától 
2017. március 31. napjáig - az álláshely pályázati úton való betöltéséig - Tóth 
Ferencnét, akképpen hogy a fennálló munkaviszonyát, annak időtartamát és 
feladatkörét, díjazását az ideiglenes megbízatás nem érinti, attól független.   

2) Felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen megbízott intézményvezető 

megbízási okiratának aláírására. 

3) A 79/2016.(XI.30.) számú határozatát visszavonja. 

Határidő: Azonnal.  

     Felelős: Polgármester 

 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester                    jegyző 

 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

 

Demecser Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete (4516 Demecser Kétezer-egy tér 1. sz., 

adószáma: 15404352-2-15) képviseletében Váradi László polgármester megbízó, (a továbbiakban: 

Megbízó) 

 

másrészről 

 

Neve :        TÓTH FERENCNÉ 

Születési neve:        

Anyja neve:            

Születési helye, ideje:    

Adóazonosító jele:        

TAJ száma:       

Lakcíme :    4516 DEMECSER ESZE TAMÁS UTCA 11.    

sz. alatti lakos megbízott, (a  továbbiakban: Megbízott) 

 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
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1. Megbízó Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem intézményvezetőjének megbízásáról 

szóló Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2016.(XI.30.) számú határozata 

alapján Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem intézményvezetői (magasabb vezetői) 

álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáig, az álláshely pályázati úton való betöltéséig az intézmény 

vezetésére ideiglenesen megbízza 2017. január 1. napjától 2017. március 31. napjáig - az 

álláshely pályázati úton való betöltéséig – Megbízottat.   

 

2. Jelen megbízási szerződés nem érinti a megbízott fennálló munkaviszonyát, annak időtartamát és 

feladatkörét, valamint díjazását.  

 

3. A Megbízott a megbízást csak személyesen láthatja el.  

 

4. A megbízást a Megbízó érdekeinek megfelelően kell teljesíteni. A megbízott köteles a megbízást a 

legjobb tudása, az elvárható legnagyobb gondosság és szakértelem mellett ellátni. Köteles az üzleti 

titkot és a Megbízó társaságra vonatkozó alapvető információkat megőrizni és általában olyan 

magatartást tanúsítani, amivel nem veszélyezteti a Megbízó jó hírnevét.  

 

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen határozott időre megkötött szerződést a felek 

közös megegyezéssel módosíthatják, közös megegyezés alapján szüntethetik meg, illetve 30 napos 

felmondási idő mellett írásban – indoklási kötelezettség nélkül (rendes felmondás) – szüntethető 

meg.  

 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat és a Ptk. szabályait kell 

alkalmazni. 

 

7. Jogvita esetén a szerződő felek kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 

A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 

aláírták.  

 

Demecser, 2016. december 14. 

 

………………………………    ………..………………………… 

Tóth Ferencné       Váradi László 

ideiglenes mb. intézményvezető     polgármester 

Megbízott          Megbízó 

 

 

 

5) napirendi pont: Előterjesztés a Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 

történő díszzászló adományozására 

  (írásos előterjesztés alapján/kiosztásra) 

  Száma: ..../2016.  

  Előadó: Váradi László polgármester 

 

 
Váradi László (polgármester úr): Kérte a pénzügyi bizottság véleményét. 

 

Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet 

és 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. 

 

Váradi László (polgármester úr): Szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását és 

kérte, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot fogadta el: 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2016.(XII.14.) számú 

határozata 

 

a Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület  részére történő díszzászló adományozásról 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

A fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából elismerve a helyi társadalomban betöltött 

kiemelkedő szerepét és a városban végzett magas színvonalú munkáját a Demecseri 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére ünnepi díszzászlót (Csapatzászlót adományozói 

szalaggal) adományoz az alábbiak szerint.   

 

1.) A díszzászló megjelenítése, olyan 90 cm magas és 140 cm széles műszál alapú 

fehér szatén anyagú téglalap, amelynek az egyik oldalán, a város címere felett 

lefelé hajló ovális formát megkezdett aranyozott hatást keltő hímzéssel feltüntetett 

szöveg „DEMECSERI ÖNKÉNTES”  kerül elhelyezésre, a címer alatt lefelé hajló 

ovális formát megkezdett aranyozott hatást keltő hímzéssel feltüntetett szöveg: 

„TŰZOLTÓ EGYESÜLET” a másik oldal középen a tűzoltóság címere felett lefelé 

hajló ovális formát megkezdett aranyozott hatást keltő hímzéssel feltüntetett 

szöveg: „ISTENNEK DÍCSŐSÉG EMBERNEK SEGÍTSÉG”, a címer alatt 

középen évszám aranyozott hatást keltő hímzéssel feltüntetve arab számokkal: 

„1929.”  

A zászlólap széleit a hosszabb oldalakon 11-11, a rövidebb oldalakon 9-9 piros és 

zöld lángnyelvből álló pártázat övezi. A lángnyelvek minden oldalon piros színnel 

kezdődnek és végződnek, a zászlólap négy sarkában a lángnyelveket zöld színű 

körcikk választja el. A zászlólapnak a rúdhoz nem illeszkedő, három szabad szélén 

5 milliméteres nemzeti színű selyemzsinórból készült szegés van, két szabad 

csúcsán 10-10 centiméteres nemzeti színű selyembojttal. 

 

Csapatzászló adományozói szalag: Demecser Város címerével ékesített – 17 cm 

széles, 125 cm hosszú ágakból álló, 25 cm széles masnival és 6 cm hosszúságú  

rojtokkal díszített – nemzetiszínű szalag. A zászlószalag pontos felirata (áganként): 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

DEMECSERI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 10. ÉVFORDULÓJÁRA 

Az adományozás alkalmának megnevezése: Demecser Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

fennállásának 10. évfordulójára. 
 

2.) Az adományozott díszzászlót, kizárólag a Tűzoltóság tevékenységére utaló 

jelképként  engedélyezi használni, így különösen: 

- a Tűzoltóság életében jelentős események kapcsán, 

- az állami zászló és a városi zászló elsőbbségük mellett önkormányzati ill. a 

tűzoltóság ünnepségein, rendezvényein, 

- megkülönböztetésül több települési tűzoltóság részvételével tartott 

rendezvényeken, 

- a város illetve a tűzoltóság bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és 

cserezászlóként a juttatás jellegének feltüntetésével vagy anélkül, arányos 
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kicsinyített formában, 

- a tűzoltóság más - főleg külföldi – tűzoltóságokkal, katasztrófavédelemmel való 

protokolláris kapcsolattartása során asztali zászlóként, arányos kicsinyített 

formában. 

 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adományozott díszzászlót, ünnepélyes 

keretek között adja az egyesület részére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester                    jegyző 

 

 

Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Elmondta, hogy a bizottság a közfoglalkoztatás 

keretében tárgyalta a Tűzoltószertár közmunkaprogram keretében történő megvalósítására 

vonatkozó szándék nyilatkozatot.  

 

Teremy Károlyné (képviselő asszony): Bizottsági ülésen volt olyan igény, hogy 

közmunka keretében lehetne egy tűzoltószertárt építeni, amit szándéknyilatkozattal a 

jegyző előkészíti és elküldi és meglátják, milyen feltételekkel lehet pályázni. 

 

 

Váradi László (polgármester úr): Meg látják, hogy a tűzoltó szertárnak mennyi lesz a 

költségvetése és ahhoz mennyi embert kell foglalkoztatni. Nagyon nehéz ennyi 

közfoglalkoztatottat felügyelni. Ez probléma országos szinten, ezért akarják csökkenteni a 

közfoglalkoztatotti létszámot.  

 

Tóth István (képviselő úr): A kevesebb közfoglalkoztatás, kicsit belekényszeríti az 

embereket, hogy rendes munkahelyet keressen, és ott dolgozzon. 

 

Váradi László (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e még hozzászólás? 

Megállapította, hogy nem volt hozzászólás, ezért megköszönte a részvételt és a rendkívüli 

nyilvános ülést 8 óra 55 perckor. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs  

polgármester         jegyző 

  

 


