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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április 29-én, 17:00 órai kezdettel
megtartott soros ülésén.

Az ülés helye:

Pusztamonostor Község Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala

Jelen vannak:

Györgyfi György, Litkei Lajos, Percz László, Peredi Tibor,
Török Zoltánné, Vakos Andor, Szekeres Károly
képviselő-testületi tagok
Sári Ferenc polgármester
Mudris Andrásné dr. körjegyző
Bognár Sándorné
Bognár Zita
Györgyfiné Balogh Zsuzsanna
Kisné Magda Erika
Balog Bertalan

Balog Bertalan kért szót.
Balog Bertalan: Nagy erőkkel folyik a Traktorfesztivál szervezése. Szeretném
megköszönni a képviselő-testület tagjainak a felajánlott tiszteletdíjaka. Külön köszönöm
Percz László Jászkapitány úrnak a közbenjárását. Szeretnék meghívni minden jelenlévőt
meghívni a szombati rendezvényünkre. Köszönöm a szót.
Balog Bertalan távozott.
Sári Ferenc köszönti a jelenlévőket. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Baráth Bernadettet
és Racskó Anikót. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Litkei Lajost és Percz Lászlót.
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Sári Ferenc: Szavazásra teszem fel a jegyzőkönyvvezetés módját, valamint a
jegyzőkönyvezetők-és hitelesítők személyét. Kérem, aki egyetért vele, kézfeltartással
megszavazni szíveskedjen.
Megállapítom, hogy egybehangzó igennel elfogadtuk a szavazásra feltett kérdést.

1. NAPIRENDI PONT – Interpellációk
Percz László: Mint mindenki előtt ismeretes, lezajlottak az országgyűlési választások. A
Felső-Jászságnak új képviselője van. Javaslom, hogy köszönjük meg levélben dr. Gedei
Józsefnek a 8 év alatt nyújtott anyagi és erkölcsi támogatását.

Peredi Tibor: Én egy ötlettel, javaslattal élnék. A TIG Teleptől nem kapunk semmilyen
támogatást, forrást. Kihelyezhetnénk arra az útszakaszra táblát azzal az indokkal, hogy
zavarja az ott lakók nyugalmát. Mondjuk reggel 6 órától este 10 óráig és ez
engedélyköteles lenne a járművek számára. Utána kellene érdeklődni, hogy van-e erre
lehetőség.

Györgyfi György: Lakossági megkeresés érkezett a Széchenyi úti járda ügyében. Olyan
szintre kellene felhozni, hogy lehessen rajta közlekedni.
A balesetveszélyes vasút menti fák ügyében történt-e valamilyen előrelépés?
Sári Ferenc: Mindenképpen megérdemli a volt országgyűlési képviselő, polgármester
társam a köszönőlevelet. Nem múlt el nyomtalanul az ő nyolc éves tevékenysége. Arra
kértem, hogy működjünk továbbra is együtt. Megfogalmazunk egy levelet és közös
aláírással látjuk el.
Litkei Lajos: Van-e arra lehetőség, hogy civil szervezet is csatlakozzon ehhez? A
Sportegyesület vonatkozásában tudok pozitívumokat említeni.
Sári Ferenc: Természetesen, hiszen ez csak tovább erősíti a levél tartalmát. A TIG Telep
kérdése egy érdekes kérdés. Valóban nem sokat nyújtott a település költségvetésébe,
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azon kívül, hogy biztosít 50 főnek munkahelyet, ezen keresztül közel 200 fő
pusztamonostori állampolgárnak. Ha további szektorokat kell szűkíteni, elbocsátások is
lehetnek. A Traktorfesztivált 100.000 Ft-tal támogatta. Talán ennek nyomán elindul
valami. Tökéletesen egyetértek Peredi Tibor képviselő-társam felvetésével. Már a 7,5
tonnás tengelynyomásnál magasabb teherautók is járnak. Megvizsgáljuk, hogy okozunke ezzel a TIG-telepnek valamiféle ellentmondást. Agócs Lászlót is meg fogom hallgatni a
felvetéssel kapcsolatban.
Percz László: Annak idején én kerékpárutat akartam a vasúttól a TIG-telepig és hogy
kapjon iparűzési adót, mert a Samsung fizetett, az Electrolux egyetlen fillért sem. A
Takács úr azt mondta, hogy ha Pusztamonostor bármilyen lépést tesz, el tudja innen
vinni a raktárat. 200 ember megélhetése függött tőle. Nagyon óvatosan kell ezt
megpróbálni.
Sári Ferenc: E kérdésben is tárgyaltam Szabó Tamással. Ő tisztán és világosan érti a
pusztamonostori problémát. Kértem, hogy a prioritást élvező orvosper mellett abban is
segítsen, hogy az iparűzi adó ügye a TIG Telepről induljon el.
Peredi Tibor: Nem a TIG Telep ellen szóltam, de 7,5 tonnás autóval is meg let oldani a
szállítást.
Szekeres Károly: Ez közút, nem az önkormányzat útja. Még táblát sem tehet ki az
önkormányzat. Kár ezzel foglalkozni.
Sári Ferenc: Hivatkozhatunk a lakosság nyugalmára. Járda: Meg kell oldani a feladatot.
Tudunk még RÁT-os munkavállalót foglalkoztatni. Látok olyan hosszú szakmai múlttal
rendelkező munkást, akit be lehet vonni ebbe a munkába, így a helyreállítás csak
anyagköltségbe kerülne. Vizsgáljuk meg a jövő hét végéig az új járdalapok beszerzését.
Vasút melletti fák: Vasárnap vette fel a körjegyző asszony a kapcsolatot a MÁV-os
felelősökkel. Ezek vágásra érett fák, el kell őket távolítani. Fa helyett természetesen fát
kell ültetni.
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2. NAPIRENDI PONT
23/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló
Pusztamonostor
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett
munkájáról
szóló beszámolóját a melléklet szerint
egybehangzó igennel elfogadta.

3. NAPIRENDI PONT – Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtása
Írásbeli előterjesztés
Sári

Ferenc:

A

2009.

évi

gazdálkodás

során

megfogalmazott

törekvések

visszaköszönnek ebben az anyagban. A 2009. évi gazdálkodás nem jogosít fel bennünket
az ÖNHIKI támogatásra, de az egyéb ÖNHIKI-re igen. A számlatükrökből látszik, hogy jól
gazdálkodtunk.
Percz László: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt az anyagot és megállapította, hogy
felelős gazdálkodás folyt az elmúlt évben. Egy nagyon jó, részletes anyag került elénk,
amely tükrözi ezt. A bizottságunk vitára alkalmasnak találja és elfogadásra javasolja.
Vakos Andor megérkezett, a képviselő-testület létszáma 8 főre emelkedett.
Györgyfi György: Egy kérdésem lenne. A társadalmi szervek támogatásánál a
Mozgáskorlátozott Egyesület támogatása 50.000 Ft, a teljesítés pedig 0 Ft. Nem tartottak
rá igényt?
Sári Ferenc: Nem jelentkeztek a támogatásért. Ez benn maradt a közös kasszában.
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:
8/2010. (IV.29.) sz. RENDELET
A költségvetési rendelet módosítása
Pusztamonostor Község Önkormányzati Képviselıtestülete
a
költségvetési
rendelet
/2/2010. (II.10.)/ módosítását a melléklet szerint
jóváhagyta és elfogadta.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

9/2010. (IV.29.) sz. RENDELET
Zárszámadási rendelet az önkormányzat
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pusztamonostor
Község
Önkormányzati
Képviselı-testülete
a
2009.
évi
költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet a melléklet
szerint jóváhagyta és elfogadta.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.
4. NAPIRENDI PONT – Beszámoló az államigazgatási feladatok ellátásáról
Mudris Andrásné dr.: Az anyag mindkét testület elé készült. Ezért néha utalok a
jászágói adatokra. Minden évben kötelező a körjegyzőség munkájáról beszámolót adni.
Kérem, tárgyalják meg, vitassák meg.
Sári Ferenc: Jól döntött a testület, amikor szellemiségében megerősítette a hivatalt.
Terveink között szerepel természetesen az egyéb ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Percz László: Az 5. oldalon szerepel a régről húzódó ügyek nyugvópontra helyezése.
Melyek ezek?
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Mudris Andrásné dr.: A lakatlan, esetenként életveszélyes ingatlanok felülvizsgálata. A
héten volt kinn az építéshatóság és szakvéleményt fog adni. A Rózsa Büfé előtti járda
ügye. Szintén az építéshatóság bevonásával járdaépítési engedélyre van ígéretem.
Füleki-féle kutyák, illetve általában a kóbor kutyák ügye. Olyan ügyekről van szó,
amelyek évek óta húzódnak, és ez idáig még nem sikerült megfelelő megoldást találni
rájuk.
Györgyfi György: Bízom benne, hogy a következő testületnek lehetősége lesz a fiatal
házasok támogatására. Úgy születendő gondolom, hogy valamivel ide kell őket csábítani.
Javasoltam volna az idei költségvetésre is a születendő gyermekek támogatását, de
sajnos ez a költségvetés ezt nem tette lehetővé.
Sári Ferenc: Javaslom, hogy a születendő gyermekek támogatásnak ötlete maradjon
napirenden.
Percz László: Ismét egy nagyon jó anyag került elénk, amely jól tükrözi a végzett
munkát. Jó volt olvasni az előadók részéről elénk terjesztett adatokat. A beszámolót
elfogadásra javaslom.
Litkei Lajos: A polgármester úr kitért arra, hogy jelentősen le vannak terhelve az
ügyintézők. Kialakult Pusztamonostoron egy kör, aki havi rendszerességgel ostromolja a
bizottságot különböző szociális segélyek tekintetében. Ugyanazok a személyek
ugyanazokkal

a

jövedelem-igazolásokkal

és

feltételekkel.

A

mai

ülésünkön

felülvizsgáltuk az önkormányzati határozatot. Bizottságunk eddig mindig a gyerekeket
nézte; kereste a lehetőséget, hogy ténylegesen a gyerekekhez kerüljön a megítélt összeg.
Vannak olyan szülők, akik ezekből a kérésekből elkezdtek sportot űzni. Valószínű, hogy
a hozott döntésünk nem lesz népszerű, de ezután nem biztos, hogy aki jogosult, annak
meg fogjuk ítélni az összeget, ha úgy látjuk, hogy az például a játékgépbe megy.

24/2010. (IV.29.) sz. határozat:
A Körjegyzőség államigazgatási feladatainak
ellátásáról
Pusztamonostor
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Körjegyzőség államigazgatási feladatainak 2009. évi
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végrehajtásáról szóló beszámolót. A jövőre nézve a
következő feladatokat tűzi ki:
1./ „Egyéb ÖNHIKI pályázat eredményes benyújtása mindkét településen
2./ ÁROP pályázat sikeres elszámolása
3./ Országgyűlési és helyhatósági választások eredményes lebonyolítása
4./ Lehetséges
közreműködés

településfejlesztési

pályázatok

benyújtásában

való

5./ A költségvetési gazdálkodás stabilitásának megtartása
6./ „Régről húzódó” ügyek nyugvópontra helyezése

Feladatul tűzi ki a körjegyzőnek, hogy a végrehajtásról 2011. október
végéig számoljon be.

5. NAPIRENDI PONT
5/a. A közoktatási társulások 2009. évi költségvetési beszámolója
Sári Ferenc: Belső ellenőrrel, Magyar Államkincstárral együtt vizsgálódott Jászdózsa.
Pusztamonostor

képviselő-testülete

3.377.000

Ft-tal

tartozik

Jászdózsa

önkormányzatának. Ezt az összeget meg kell fizetni, de jó lenne, ha nem egy összegben
kellene visszautalni. A 4-es társulás pozitív szaldóval dolgozott, így visszaosztásra került
pénzmaradvány, ennek következtében kevesebbet kellett fizetnünk. Ez a hiány a
gyermekétkeztetési normatíva kapcsán került felszínre.
Percz László: Tegnap Bollók Lászlótól, a 4-es társulás gesztor településének
pénzügyesétől minden olyan kérdésre kimerítő választ kaptunk, amit ha a testület elé
tárunk, könnyebbé válik a visszafizetendő összeg megértése. Ez a 4-es társulás
vonatkozásában igaz. Az óvodánál van a gyermekétkeztetésnél 931.000 Ft, az iskolánál
1.089.000 Ft, illetve egy 1.100.000 Ft-os számla, amit egyből vissza kellett volna
utalnunk. Arra kérjük a polgármester urat, hogy igyekezzen Jászdózsa község
polgármesterével egyezségre jutni, hgy ne egy összegben kelljen átutalni ezt a 3.377.000
Ft-ot. Van egy kereset az Államkincstár felé, ott elképzelhető, hogy Jázsdózsa vissza fog
utalni 226.333 Ft-ot.
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Bognár Zita: Azért készült el ilyen sokára ez az anyag, mert amikor a 4-es társulás
végén lezárult a „kapcsolatunk”, Bollók úr elkészített egy elszámolást. De Jászdózsa és
Jászjákóhalma önkormányzata arra kérte, hogy vizsgáltassák meg ezt egy belső
ellenőrrel. Ők is azt szerették volna, hogy pénzügyileg minden rendben legyen. Ez az
ellenőrzés 2009 novemberében kezdődött és 2010 februárjában zárult. A belső
ellenőrzés megállapította, hogy a tervezés és a végrehajtás számszaki hibát nem
tartalmaz. Pusztamonostor rendszeresen fizette a meghatározott összeget, így 2009
februárjában egyátalán nem kellett társulási tagdíjat fizetnünk, márciusban is csak
csökkentett összeget. Bollók úrnak erre az volt a válasza, hogy vélhetően túl voltak
tervezve az adatok a költségvetésben. A tervezés 12 hónapra szólt. Az összes kiadást
elosztják 12-vel és annyit kell havonta fizetni. Az eltérés abból adódhat, hogy nem
minden hónapban egyformán jelentkeznek a kiadások. Az étkezésnél látszik, hogy
túlteljesítettünk.

Lecsökkentették

a

hozzájárulásunkat,

mert

úgy

tűnt,

hogy

túlteljesítettünk. Ebből adódik a visszafizetési kötelezettség.

Sári Ferenc: Kérni fogom a két részletben történő fizetést. Az első részletet július 30-ig,
a második részletet pedig az egyéb ÖNHIKI elbírálását követően.
Percz László: Hatalmazzuk fel a polgármestert a határidőkkel kapcsolatos tárgyalásra
és a döntés meghozatalára.
Peredi Tibor: Az a véleményem, hogy amikor a pénzt utaltuk és visszajött a számlánkra,
akkor nem kellett volna erre zámítani? Véleményem szerint fenntartással kellett volna
kezelni a visszautalt pénzt.
Sári Ferenc: Most is jön vissza pénz a 8-as társulásból. Hozhatunk egy olyan döntést is,
hogy azt a pénzt nem használjuk fel semmire, hanem tartalékoljuk.
Vakos Andor: Ezeket ők számolták ki, ők utalták vissza. Ők rontottak, nem a mi hibánk.
Nekik kellett volna tudni, hogy mennyit utalnak vissza.
Litkei Lajos: Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen vissza kell fizetni. Fel kell hívni a
jászdózsai polgármester figyelmét arra, hogy mi kifizettük a pénzt, ők visszautalták.
Most viszont segítsenek abban, hogy két részletben fizethessük.
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25/2010. (IV.29.) sz. határozat:
A Dózsai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
végelszámolásának
jóváhagyásáról
és
az
utóellenőrzések költségviselésének meghatározásáról

1./ Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés szerinti Dózsai Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás végelszámolásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.
Az előterjesztés szerinti 2009. évi önkormányzati
kiegészítéseket a társult települések megfizetik Jászdózsa
Község Önkormányzata részére az alábbiak szerint:
Pusztamonostor település Önkormányzata: 3.377.000.- Ft
összeget két részletben. A részletfizetések idejéről a
polgármester
megállapodást
köt
Jászdózsa
polgármesterével.
Határidő: 2010.05.15.
Felelős: Sári Ferenc polgármester

2./ Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
vállalja,
hogy
a
Dózsai
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulást érintő normatív állami
támogatások
utóellenőrzése
kapcsán
jogerősen
megállapított fizetési kötelezettségének eleget tesz a
települést érintő gyermeklétszámok alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Sári Ferenc polgármester

Sári Ferenc: A 8-as táblázata van előttünk. A Jászsági Közoktatási Intézmény
településenkénti elszámolása 2009. 8. hótól 2009. 12. hóig van kimutatva. Korrigált
visszaosztható összeg 792.423 Ft Pusztamonostor vonatkozásában. Ez csak tájékoztató
jelleggel került a testület elé. Ezt valamennyi település képviselő-testülete megkapta a
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napokban. A képviselő-testület a 8-as közoktatási társulás a 2009.08.01.2009.12.31.
közötti időszakról szóló gazdálkodási eredményeket tudomásul vette.

5/b. IKSZT-pályázat
Sári Ferenc: Az MVH támogatái kérelemnek részben helyt adó határozata van előttem
az IKSZT-t illetően. A beruházás bruttó kiadásaira jutó 3.409.378 Ft, plusz három
évtámogatási összegről is szól, összesen 43.909.378 Ft lehívható pályázati támogatásban
részesülhetünk. Tárgyaltuk

bizottsági elnökökkel ezt a határozatot,és az a döntés

született, hogy menjünk neki ennek a dolognak. Nyilván az csak úgy lehetséges, ha
valamelyik pénzintézet kiválasztásával elfogadható futamidejű hiteligényt nyújtunk be.
Ezt saját forrásból nem tudjuk megcsinálni.
Györgyfi György: Úgy gondolom, hogy ez a pályázat egy nagyon komoly lehetőség a
településnek a fejlesztésre.
Vakos Andor: Az én véleményem, hogy ha idáig eljutottunk, akkor nem lenne egy bölcs
döntés, ha visszalépnénk. Meg kell keresni a lehetőséget a hitelt illetően.
Litkei Lajos: Többször nekifutottunk ennek a kérdésnek és úgy döntöttünk, hogy
vágjunk bele a pályázatba. Van benne fantázia. A nehézség annyi, hogy előre meg kell
finanszírozni.
Szekeres Károly: Mennyi időn belül kell megkeresni a pénzintézetet?
Mudris Andrásné dr.: Május 5-én lesz jogerős ez a határozat.
Bognár Zita: Ezt a pénzt már mindenképpen megnyertük.
Litkei Lajos: Csak azért, hogy tisztán lássuk a helyzetet. Két lehetőség van. Az egyik,
hogy találunk egy pénzintézetet, aki besegít. A másik, hogy nem költünk rá egy fillért
sem, és akkor kidobunk az ablakon 43 millió forintot, amilyen lehetőség többé nem lesz
Pusztamonostor életében.
Sári Ferenc: Amikor belevágtunk ebbe a pályázatba, mi már a körjegyző asszonnyal
tárgyaltunk pénzintézetekkel. Erre a bankok harapnak, mert ez egy biztos pénz. Az
előkészítő munkálatokat el kell kezdeni (pénzintézetek mielőbbi megkeresése,
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közbeszereztetés). A képviselő-testület megerősítette korábbi elhatározását, hogy az
IKSZT-projektet megvalósítja.

5/c. Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve
Sári Ferenc: Az önkormányzatnak évenként kell közbeszerzési tervet készítenie. Nálunk
ez az első. Hozzászólás nem történt, a képviselő-testület az előterjesztést egybehangzó
igennel elfogadta.

26/2010. (IV.29.) határozat:
A 2010-es közbeszerzési terv elfogadása
Pusztamonostor
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közbeszerzési tervet a
melléklet szerint egybehangzóan elfogadta.

5/d. Az önkormányzati ingatlan ingyenes bérbeadása
Sári Ferenc: Az orvoskert ingatlan civil szervezetek részére történő térítésmentes
használatba adásáról szeretném, ha döntenénk. Karbantartná az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület és használná a gyakorlati felkészülésre.
Szekeres Károly: Ha rendbe tartják.
Sári Ferenc: A jó gazda gondosságával, természetesen.

27/2010. (IV.29.) számú határozat:
A Szabadság út 27. szám alatti
ingatlan hátsó kertjének hasznosítására
Pusztamonostor Község Önkormányzati Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a helyi civil szervezetek közül az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Íjászklub szervezetének
ingyenesen használatba adja az orvosi bérlakás mögötti
kertet, ingatlanrészt.
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A használat alatt a szervezetek kötelesek a területet rendben
tartani, és a rendszeres kaszálást, parlagfű-mentesítést
elvégezni.
A használat jelen döntés szerint határozatlan időre szól. A
használat rendjéről a felek megállapodást kötnek, amit az
Önkormányzat részéről a polgármester ír alá.

A határozatról értesülnek:
Képviselő-testület tagjai
Sári Ferenc polgármester
Használó szervezetek vezetői
Mudris Andrásné dr. körjegyző

5/e. Parlagfű-mentesítési pályázat benyújtása
Györgyfi György ismertette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap
pályázati kiírását.
Györgyfi György: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és úgy gondolja, hogy
bele kellene vágni.
Litkei Lajos: Először volt egy olyan gondolatunk, hogy a Sport Egyesület maga is
megpályázza, de mivel nincs naprakész elszámolás, így valószínűleg sikertelen lenne a
pályázat. Szerintem annak lenne értelme, ha az önkormányzat pályázná meg,
megtámogatva a civil szervezetekkel.
Sári Ferenc: Megbízom Racskó Anikót, hogy készítse el a pályázatot.
28/2010. sz. határozat:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
által meghirdetett 2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Parlagfű-mentesítési Alapból támogatás
elnyerésére benyújtott pályázat önerejéről
Pusztamonostor
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete soros ülésén megtárgyalta és
egybehangzóan elfogadta, hogy a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett
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2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alapból támogatás elnyerésére benyújtott
pályázathoz a költségvetésből biztosítja a 125.000 Ftos önerőt.

BEJELENTÉSEK
1. Ügyelet 60 Kft. levelének ismertetése
Sári Ferenc: Az Ügyelet 60. működési engedélyét az ÁNTSZ módosította. A háziorvosi
ügyelet ellátást hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 12 órától
másnap reggel 8 óráig, hétvégén 8 órától másnap reggel 8 óráig. Házi gyermekorvosok
csak hétvégén, munkaszüneti és szabadnapokon ügyelnek 8 órától 18 óráig beosztás
szerint. Az orvosok egymást helyettesítik.

2. Javaslatkérés a Pusztamonostorért díjra
Sári Ferenc: Szeretném, ha a falunapon átadásra kerülő Településért díjra a bizottsági
elnökök, képviselők 2010. május végéig javaslatot tennének.

Mivel több napirend nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

/:Sári Ferenc:/

/:Mudris Andrásné dr.:/

polgármester

körjegyző
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Jegyzőkönyv hitelesítő:

……………………………

………………………

Litkei Lajos

Percz László
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