JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. április 26-án 17.30 órakor tartott üléséről.
Toma István
Hám László
Galó János
Gedei Zoltán
Gréczi László
Szedmák Szilvia
Dr. Dobos Róbert

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette: Bódi Zsolt
Endrész György
Nagy Gábor
Tóth Zoltánné
Meghívott:

Czékmány Rita
Mező Nikoletta
Lászlóné Berki Andrea
Galó Gyuláné
Ferenczné Laska Erika

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gedei Zoltán
Szedmák Szilvia képviselők

Jegyzőkönyvvezető:

Domoszlai Andrea

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Toma István polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 képviselőből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gedei Zoltán
és Szedmák Szilvia képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési programról, a
Családsegítő Szolgálat munkájáról
Előadók: A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ munkatársai
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Toma István polgármester: Mielőtt rátérnénk az első napirendi pont megtárgyalására, jelezni
szeretném, hogy a munkatervben eredetileg a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről szóló
beszámoló is szerepelt, melyre azonban nem kerül sor. A körzeti megbízott levélben közölte,
hogy éves szabadságát tölti, emiatt nem tudja megtartani a beszámolót. Nem ez az első eset,
hogy nem teljesíti kötelességét. A júniusi testületi ülésen nem tudjuk napirendre venni, mert
akkor több beszámoló is esedékes. Megkérdezném a képviselő-testület tagjait, hogy mi a
véleményük? Meg kívánjuk hallgatni a későbbiek folyamán a beszámolót?
Szedmák Szilvia képviselő: Igen, szükségesnek tartom, hogy megtartsa a beszámolót.
Gedei Zoltán képviselő: Véleményem szerint szeptemberben vegyük napirendre.
Hám László alpolgármester: Több alkalommal is előfordult már, hogy a körzeti megbízott
nem teljesítette kötelezettségét. Az önkormányzat és a KMB között közvetlen napi
kapcsolatra van szükség. Mindenképpen jelezni kellene a rendőrkapitánynak az esetet, és
kérni, hogy vonja felelősségre.
Toma István polgármester: Állapodjunk meg abban, hogy a körzeti megbízott beszámolóját
szeptemberben tűzzük napirendre. Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy a kapitány felé jelezze negatív véleményünket a körzeti
megbízottról. És most térjünk rá az első napirendi pontra.
Az első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a
beilleszkedési programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról.
Toma István polgármester: Mindenki megkapta az anyagot, mely a kistérség 2009. évben
végzett tevékenységét foglalja össze a Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálatra, illetve a
beilleszkedési programra vonatkozóan. Megkérdezném a Kistérségi Humán Szolgáltató
Központ munkatársait, hogy szeretnének-e szóbeli kiegészítést fűzni a beszámolóhoz?
Czékmány Rita: A beszámoló részletes, mindenre kiterjed, így nem szeretnénk kiegészíteni.
Toma István polgármester: A képviselő-testület tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Szedmák Szilvia képviselő: Áttekinthető, érthető beszámolót kaptunk, mely reális képet ad az
elvégzett munkáról. Köszönjük.
Toma István polgármester: Szeretném elmondani, hogy a legutóbbi kerekasztal-beszélgetésen
elhangzott, hogy Vámosgyörk egyik szociális területen sem tartozik a veszélyeztetett
települések közé. Országos átlagban nem vagyunk rossz helyzetben, egy-két visszatérő
esetünk van. Köszönettel tartozunk a Szolgáltató Központnak. A szociális ügyintézőnkkel is
kiváló a kapcsolatuk, együttműködnek. Van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés,
hozzászólás? Ha nincs, akkor megköszönjük a munkát, és bízunk a további sikeres
együttműködésben. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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16/2010. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési
programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról
Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési programról és a Családsegítő Szolgálat
munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: Javaslom, hogy térjünk rá a második napirendi pontra.
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Toma István polgármester: Az első dolog, amit meg kell tárgyalnunk, a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete által összeállított belső ellenőrzési
jelentés, melynek előterjesztése a polgármester feladata. Az anyagot mindenki megkapta. A
jelentésben szerepelnek a soron kívüli ellenőrzések megállapításai a Szennyvíz-üzemeltető
esetében. A jelentést ki kellene egészítenünk az önkormányzatnál végrehajtott külső
ellenőrzésekről, illetve az ellenőrzések során megindított fegyelmi eljárásokról, stb.
Önkormányzatunknál azonban nem történt külső ellenőrzés, és nem indult semmilyen
büntetőeljárás. A Szennyvíz-üzemeltető kapcsán intézkedési terv készült az ellenőrzés után
kiadott feladatok elvégzésére. (A jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
17/2010. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési
szerveknél 2009. évben végzett belső ellenőrzésről
Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján
megtárgyalta a „Javaslat a 2009. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a polgármester 2009. évre vonatkozó éves összefoglaló
ellenőrzési jelentését tudomásul veszi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: Tájékoztató jelleggel szeretnék pár szót szólni a választásról. A
FIDESZ elsöprő győzelmet aratott, megszerezte a 2/3-os többséget. Településünkön az 1.
számú szavazókörben Dr. Árvai György, a JOBBIK jelöltje 97, a 2. számú szavazókörben
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102 szavazatot szerzett, Godó Lajos MSZP-s jelölt 59, illetve 100 voksot kapott, Dr. Tóth
Józsefre, a FIDESZ-KDNP jelöltjére pedig az 1. számú szavazókörben 205-en, a 2. számú
szavazókörben 230-an szavaztak. A választás mindkét szavazókörben zavartalanul zajlott le.
Következő témánk a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz-üzemeltető
Költségvetési Szerv alapító okiratának módosítása. Erre azért van szükség, mert nem
szerepelhet a nevében a „költségvetési szerv” kifejezés, így az alapító okiratban a
továbbiakban Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz-üzemeltető néven fog
szerepelni. Az alapító okirat módosítását a Társulási Tanácsnak is el kell fogadnia.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy az alapító okiratot
a belső ellenőrzés kapcsán hiányolt néhány ponttal is kiegészítettük, illetve elvégeztük a
szükséges módosításokat.
Toma István polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az alapító okirat módosításával,
kézfeltartással jelezze. (Az alapító okirat csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
18/2010. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló
Költségvetési Intézmény alapító okiratának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a „Javaslat
Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló
Költségvetési Intézmény alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és
meghozta az alábbi határozatot:
1. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 1. pontját megelőző
felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó szövegét az alábbiak szerint módosítja:
„ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88. §-ában, az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendeletben, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény
16. §-ában, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 1.- §-ában foglaltak szerint az alapító önkormányzatok a
Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízelvezető Költségvetési Szerv alapító
okiratát az alábbiak szerint határozzák meg: „
2. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ 1.

A költségvetési szerv neve

VÁMOSGYÖRK ÉS TÉRSÉGE KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZÜZEMELTETŐ „
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3. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 3. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ 3.

A költségvetési szerv alapító szerve

Vámosgyörk Község Önkormányzata, Adács Község Önkormányzata, Atkár Község
Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata részvételével 2006. március 30-án a
részt vevő önkormányzatok közigazgatási területén keletkező szennyvíz elvezetését és
kezelését szolgáló szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű üzemeltetése céljából
létrehozott jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulás ( székhely: 3291
Vámosgyörk, Petőfi S u. 25.sz ). „
4. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 5. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„5. A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve
Jelen dokumentum 3./ pontjában meghatározott alapító szerv Társulási Tanácsa. „
5. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 12. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„ 12.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon

Az Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9380-3/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt megadó határozatának rendelkező
részében meghatározott - Vámosgyörk, Adács, Atkár, valamint Csány Község
Önkormányzatainak tulajdonában lévő, de a költségvetési szerv által használt - 02/9
helyrajzi szám alatti ingatlan ( Adács külterület, Szennyvíztisztító telep és annak
valamennyi műtárgya ), mint a Társulási törzsvagyon, valamint a tulajdonos települések
területén keletkező szennyvíz elvezetését és kezelését szolgáló teljes csatornahálózat és
az ahhoz kapcsolódó műszaki berendezések, egyéb technológiák ( szennyvízátemelő
műtárgyak: közbenső átemelők, végátemelők, átemelők, új átemelők. ). A költségvetési
szerv a vagyon felett rendelkezési jogosultsággal nem rendelkezik. „
6. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 13. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ 13.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
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A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével a jelen dokumentum 5./ pontjában
meghatározott irányító és felügyeleti szerv (Társulási Tanács) határozatlan időre
pályázat útján nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács nevében a
Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A vezetői megbízás visszavonásával és a
felmentéssel kapcsolatos kérdésekben a Társulási Tanács jogosult dönteni. „
7. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratát módosításokkal e határozat
mellékletét képező egységes szerkezetben elfogadja.
8. Vámosgyörk Község Önkormányzat Vámosgyörk és Térsége Kommunális
Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény Alapító Okiratának
módosítása Adács, Atkár, Vámosgyörk, Csány Községek Képviselő-testületeinek
elfogadó határozatának meghozatalát követően lép hatályba, aszerint, hogy a
tényleges hatályba lépés napja az időrendben legutoljára meghozott határozat
meghozatalát követő nap lesz.
9. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalására, és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okirat aláírására.
Határidő: Haladéktalanul
Felelős: Toma István polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző

Toma István polgármester: A következőkben meg kell tárgyalnunk a Szennyvíz-üzemeltető és
a Polgármesteri Hivatal közt a belső ellenőrzés észrevételei alapján megkötendő
együttműködési megállapodás feltételeit. Felkérném a jegyzőt, hogy ismertesse a
megállapodás részleteit.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Az együttműködési megállapodás megkötésére azért van szükség,
mert a belső ellenőrzés hiányolta, hogy bizonyos feladatkörök nem voltak kellőképpen
leszabályozva. Problémát okoz, hogy a Szennyvíz-üzemeltető be van integrálva a Hivatalba,
de valamilyen módon mégis el kell különíteni, külön kell kezelni. Ezek alapján a
megállapodás tartalmazza az egyes feladatkörök (pl. költségvetés tervezése, utalványozás,
stb.) ellátásáért felelős személyeket, az ide kapcsolódó előírásokat.
Toma István polgármester: Tekintettel arra, hogy a Szennyvíz-üzemeltetőt négy település
működteti, a feladatok ellátásának költségét is meg kellene osztani, mert így minket terhel
minden kiadás. Kérem, hogy aki egyetért az együttműködési megállapodás elfogadásával,
kézfeltartással jelezze. (Az együttműködési megállapodás csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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19/2010. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás elfogadása
Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosgyörk
Község Polgármesteri Hivatala és a Vámosgyörk és Térsége Kommunális
Szennyvíz-üzemeltető között létrejött együttműködési megállapodást
megtárgyalta és azt elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: Kovács Péter Vámosgyörk, Kossuth u. 39/a szám alatti lakos
kérelmet nyújtott be, melyben kéri, hogy a Kossuth u. 39. szám alatti ingatlanát vonjuk ki a
helyi védelem alól. A kérelemben arra hivatkozik, hogy egyre romlik az épület állaga.
Csakhogy a helyi védelem nem azt jelenti, hogy nem végezhet semmilyen munkálatot a
házon. Sőt, az állagmegóvás az ő kötelezettsége.
Dr. Dobos Róbert jegyző: A rendeletben az szerepel, hogy az önkormányzattól kell engedélyt
kérnie bizonyos munkálatok elvégzésére.
Hám László alpolgármester: Írni kellene neki egy levelet, hogy a képviselő-testületnek tervei
vannak a faluház megvalósításával kapcsolatban. Vételi szándékunk volt az épületre, ajánlatot
is tettünk. Továbbra is fenntartjuk a vételi szándékunkat. Ajánljunk fel neki egy telket a
Kassai közben és 1,2 millió forintot. Mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, hogy nem
kívánunk elállni a vételtől.
Toma István polgármester: A döntésünkről határozatot kell hoznunk, melyben szerepel, hogy
az ingatlant nem kívánjuk kivonni a helyi védelem alól, továbbá hogy a tulajdonos köteles az
állagmegóvási munkák elvégzésére. A határozatban a vételi szándékunkat és az ajánlatunkat
is fel kell tüntetni. Kérem, hogy aki egyetért a döntéssel, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
20/2010. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Helyi védelem megszüntetése a Kossuth u. 39. szám alatt lévő
ingatlanról
Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Kovács Péter Vámosgyörk, Kossuth u. 39/a szám alatti lakos helyi védelem
megszüntetésére irányuló kérelmét, és a következő döntést hozta:
A Képviselő-testület a Vámosgyörk, Kossuth u. 39. szám alatt lévő ingatlant
nem kívánja kivonni a helyi védelem alól. A helyi védelem nem azt jelenti, hogy
az ingatlanon karbantartási munkát az eredeti állapot megtartásával nem lehet
végezni, így a nevezett által említett kéményjavítást, tetőjavítást és a
melléképület javítását el lehet végezni. A Képviselő-testület nevezett ingatlant
faluháznak kívánja berendezni. A vételtől nem áll el. Megvásárlásával
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kapcsolatban felajánl egy önkormányzati ingatlant a Kassai köz 2. szám alatt, és
a különbözetet az ingatlantulajdonos részére kifizeti.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további ügyintézéssel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: Egy kihagyhatatlan ajánlatot kaptunk, ugyanis Varju Lászlóék a
telkük egy részét, ami a Közösségi Ház mögött van, szeretnék elajándékozni az
Önkormányzatnak. Az ingatlanhányadot megosztási vázrajz tartalmazza. A telekkel lehetnek
terveink, lebontjuk a kerítést, áthelyezzük a hangoshíradót. A terület alkalmas füves focipálya
kialakítására, vagy pihenőpark létrehozására. A reflektor elfordításával az egész területet be
lehet majd világítani. Ha a telek a tulajdonunkba kerül, egészen a kispatakig elkerítjük a
területet. Javaslom, hogy fogadjuk el az ajánlatot. Aki egyetért az felajánlott ingatlan
önkormányzati tulajdonba kerülésével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
21/2010. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Rákóczi u. 21. (hrsz. 220/1) ingatlanból 1650 m2
Vámosgyörk Község Önkormányzatának ajándékozása
Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varju László és
Varju Lászlóné ajánlatát megtárgyalta, és a következő döntést hozta.
A Vámosgyörk, Rákóczi u. 21. (hrsz. 220/1) alatti ingatlanból, mely 2425 m2,
1650 m2-t a 221 hrsz. alatti, Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanhoz
telekhatár rendezés útján hozzácsatolja. A csatolni kívánt ingatlanhányadot
megosztási vázrajz tartalmazza.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további ügyintézéssel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester

Toma István polgármester: Juhász Bernadett kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy a
Kassai köz 10. szám alatt található telkén lévő elidegenítési tilalom törlését a Képviselőtestület engedélyezze. A későbbiekben egy virágbolt kialakítását tervezi. Ha engedélyezzük
az ingatlanon lévő elidegenítési tilalom törlését, akkor nagy összegben tujákat ajánlana fel a
falunak, amivel az István király utat és az elkészült Dózsa György úti játszóteret be lehetne
ültetni. Javaslom, hogy engedélyezzük számára a törlést. Mindig jó volt a kapcsolatunk, jól
együtt tudunk működni, mindig önzetlenül segíti a falut. Kérem, hogy aki egyetért az
ingatlanon lévő elidegenítési tilalom törlésével, kézfeltartással jelezze.
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Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
22/2010. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Elidegenítési tilalom törlésének engedélyezése
Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Bernadett
kérelmét, - melyben a tulajdonában álló Vámosgyörk, Kassai köz 10. (hrsz.
1088/15) ingatlanon bejegyzett elidegenítési tilalom törlését kérte, megtárgyalta és azt engedélyezi.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további ügyintézéssel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester

Toma István polgármester: Végezetül néhány fontos dologról szeretném tájékoztatni a
képviselő-testületet. Elkészült a Dózsa György úti játszótér, de az altalaj munkálatok még
hiányoznak. A Liget rendezése folyamatban van. A Közösségi Ház közbeszerzési ügyében
holnap jön egy hölgy, aki beszámol a részletekről. A kivitelezőket valószínűleg meghívásos
alapon is ki lehet választani.
Szedmák Szilvia képviselő: Az István király út vége be lesz fejezve? Mert most kátyúzás
előkészületeit lehet felfedezni, ezek szerint nem csinálják meg az utat?
Toma István polgármester: De, be fogják fejezni, viszont olyan rossz állapotban van az út,
hogy a kátyúzás elkerülhetetlen. Van még kérdés, hozzászólás?
Mivel több hozzászólás, napirend nem volt, a polgármester az ülést 18,10 órakor bezárta.

K.m.f.

Toma István
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gedei Zoltán
képviselő

Szedmák Szilvia
képviselő
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