
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a

7/2014

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

34/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
35/2014 Napirend elfogadásáról
36/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
37/2014 Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgyi 

Községi Sportegyesület részére
38/2014 Visszatérítendő  támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó 

Egyesület részére
39/2014 Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Községi Polgárőrség Egyesület részére
40/2014 Vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a Községi Polgárőrség Egyesület részére
41/2014 "Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási projekt" című beruházás megvalósítási 

szakaszában mérnök (műszaki ellenőr) feladatok ellátása tárgyú beszerzés 
megindításáról

42/2014 „Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási projekt” című beruházás megvalósítási 
szakaszában tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátása tárgyú beszerzés 
megindításáról

43/2014 „Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0092 azonosítószámú projektre vonatkozó, aktualizált Közbeszerzési 
Szabályzat elfogadásáról

7/2014 (IV.4.) Önkormányzati rendelet
A 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról 

44/2014 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  április  3-án,  a  Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos
Koczka László,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Gál Zoltán bizottsági tag,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik Ildikó képviselő jelezte távolmaradásuk okát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dömők Istvánné 
és Kátai Lajos személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

34/2014. (IV.3.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete Dömők Istvánné és Kátai Lajos 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: kéri a  kiküldött napirend kiegészítését a következő pontokkal: 5. napirendi pontként 
"Előterjesztés  a  2013.  évi  költségvetési  rendelet  módosításáról",  6.  napirendi  pontként 
"Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  közbeszerzési  tervének  
elfogadásáról" ,  valamint  zárt  ülés  keretén  belül  "Előterjesztés  lakossági  kérelemről"  kívánja 
megtárgyalni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról a civil szervezetek részére
 Előterjesztés  "Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási  projekt"  című,  KEOP-1.3.0/09-

11-2013-0092 azonosítószámú pályázat beszerzéseiről
 Előterjesztés  "Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási  projekt"  című,  KEOP-1.3.0/09-

11-2013-0092  azonosítószámú  pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési  szabályzat 
elfogadásáról

 Előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról
 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról
Zárt ülésen:



 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés lakossági kérelemről

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

35/2014. (IV.3.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben
2.) Jegyző Helyben
3.) Irattár Helyben

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: tájékoztatásul közli, hogy a napokban megérkezett a támogató nyilatkozat - kiküldött 
anyagban  mellékelve  -  a  vízimalom  épületének  felújítására  vonatkozóan.  A  pályázatot  a 
Sporthorgász Egyesület nyújtotta be, melynek köszönhetően 33 503 240 Forint összegű beruházás 
tud megvalósulni az épületen. Közli továbbá, hogy a holnapi, projektnyitó rendezvényt követően 
hivatalosan  is  megkezdődnek  a  Komplex  belterületi  vízrendezés  című  projekt  kivitelezési 
munkálatai. A délelőtt tíz órakor kezdődő megnyitóra várja a tisztelt Képviselő-testületet. Fontosabb 
események  között  közli  továbbá,  hogy  új  őrsparancsnoka  lett  településünknek,  Tóth  Dániel 
személyében,  aki  a  napokban  egy  bemutatkozó  látogatás  tett  irodájában.  Sok  sikert  kívánunk 
munkájához. Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát,  szavazásra 
bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a tájékoztatóban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

36/2014. (IV.3.) KT határozat

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben



Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról a civil szervezetek részére

Szarvák  Imre:  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztésben  foglaltakat,  annak  tartalmát 
elfogadásra  javasolja.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra  bocsátja  a  Községi  Sportegyesület  részére  nyújtandó  visszatérítendő  és  vissza  nem 
térítendő támogatásról szóló határozati javaslatot. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

37/2014. (IV.3.) KT határozat

Visszatérítendő  és  vissza  nem  térítendő  támogatás  nyújtásáról  a  Jászalsószentgyörgyi  
Községi Sportegyesület részére

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Községi 
Sportegyesület  által  a  35/2013.  (V.  22.)  VM  rendelet  alapján  a  HVS  LEADER  fejezetének 
végrehajtásához  2013-ban  nyújtandó  támogatások  jogcím  keretében  benyújtott  és  elnyert, 
8548682122 azonosító számon nyilvántartott „Alternatív sportpálya építés Jászalsószentgyörgyön” 
című pályázat  megvalósításához 3.500.000.-  Ft összegű visszatérítendő és 253.775.-  Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A  Képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására.  A 
polgármester jogosult a támogatási összeg több részletben történő utalásáról intézkedni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Jászalsószentgyörgyi Községi Sportegyesület, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  a  Jászalsószentgyörgy  Község  Tűzoltó  Egyesület  részére 
nyújtandó visszatérítendő támogatásról szóló előterjesztést.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

38/2014. (IV.3.) KT határozat

Visszatérítendő  támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesület 
részére

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Község 
Tűzoltó  Egyesület  által  a  35/2013.  (V.  22.)  VM rendelet  alapján  a  HVS LEADER fejezetének 
végrehajtásához  2013-ban  nyújtandó  támogatások  jogcím  keretében  benyújtott  és  elnyert, 



8548680227  azonosító  számon  nyilvántartott  „Belvízvédelmi  eszközök  beszerzése  a 
Jászalsószentgyörgy  Község  Tűzoltó  Egyesület  részére”  című  pályázat  megvalósításához 
4.822.631.- Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt. 
A  Képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására.  A 
polgármester jogosult a támogatási összeg több részletben történő utalásáról intézkedni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.)  Jászalsószentgyörgy  Község  Tűzoltó  Egyesület,  Helyben
2.)Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a a  Községi  Polgárőrség  Egyesület  részére  nyújtandó 
visszatérítendő támogatásról szóló előterjesztést.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

39/2014. (IV.3.) KT határozat

Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Községi Polgárőrség Egyesület részére

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Polgárőrség Egyesület 
által a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a HVS LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-
ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott és elnyert, 8548681532 azonosító számon 
nyilvántartott „Belvízvédelmi eszköz- és gépbeszerzés a Községi Polgárőrség Egyesület részére” 
című pályázat megvalósításához 4.990.322.- Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt. 
A  Képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására.  A 
polgármester jogosult a támogatási összeg több részletben történő utalásáról intézkedni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.)  Községi Polgárőrség Egyesület, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja  a Községi Polgárőrség Egyesület részére nyújtandó vissza nem 
térítendő támogatásról szóló előterjesztést.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 



elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

40/2014. (IV.3.) KT határozat

Vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a Községi Polgárőrség Egyesület részére

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Polgárőrség Egyesület 
által a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a HVS LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-
ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott és elnyert, 8675874223 azonosító számon 
nyilvántartott „Mindennapi Bűnmegelőzés Jászalsószentgyörgyön” című pályázat megvalósításához 
az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  épületek  riasztó  beszerelés  pályázati  úton  nem  támogatott 
283.210. Ft összegű beszerelési költségeire vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.) Községi Polgárőrség Egyesület, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  "Jászalsószentgyörgy  Ivóvízminőség-javítási  projekt"  című,  KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0092 azonosítószámú pályázat beszerzéseiről

Szarvák  Imre:  a  projekt  megvalósítási  szakaszában  a  mérnök  és  a  nyilvánosságot  biztosító 
feladatok ellátása kapcsán,  az e témákban  legmegfelelőbbnek bizonyuló vállalkozások beszerzése 
a  feladat.  Ez  ügyben  három-három  különböző  árajánlat  bekérése  a  pályázat  elszámolhatósága 
érdekében kötelező. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja 
először a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

41/2014. (IV.3.) KT határozat

"Jászalsószentgyörgy  Ivóvízminőség-javítási  projekt"  című  beruházás  megvalósítási  
szakaszában mérnök (műszaki ellenőr) feladatok ellátása tárgyú beszerzés megindításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  "Jászalsószentgyörgy 
Ivóvízminőség-  javítási  projekt"  tágyú,  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  azonosítószámú  projekt 
megvalósítási szakaszában a mérnök (műszaki ellenőr) feladatai ellátása tárgyban a Kbt. hatálya alá 
nem tartozó,  három ajánlat  kérésén  alapuló  eljárást  indít  és  a  következő ajánlattevőket  kéri  fel 
ajánlattételre:

1./ Subvention Mérnöki Szolgáltató és Pályázatíró Kft., 5000 Szolnok, Kassai út 2/d.
2./ Human-Tax Kft., 4400 Nyíregyháza, Jósa A. u. 13. 3/8.
3./ Horváth és Társa Kft., 5300 Karcag, Madarasi út 31.



Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. április 11.

Határozatról értesül: 1.) Subvention Mérnöki Szolgáltató és Pályázatíró Kft., 
5000 Szolnok, Kassai út 2/d.

2.) Human-Tax Kft, 4400 Nyíregyháza, Jósa A. u. 13. 3/8.
3.) Horváth és Társa Kft., 5300 Karcag, Madarasi út 31.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja  a tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására vonatkozó 
beszerzést tartalmazó javaslatokat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

42/2014. (IV.3.) KT határozat

„Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási projekt” című beruházás megvalósítási 
szakaszában tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátása tárgyú beszerzés megindításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Jászalsószentgyörgy 
Ivóvízminőség-javítási  projekt”  tárgyú,  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  azonosítószámú  projekt 
megvalósítási szakaszában a tájékoztatás, nyilvánosság feladatai ellátása tárgyban a közbeszerzési 
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel 
ajánlattételre:

1./ Jász-Innova Kft. 5100 Jászberény, Szent L. u. 23. 2/6
2./ Jász-Komplex Kft. 5100 Jászberény, Jász u. 4.
3./ Öko Globusz Kft. 5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 3/2

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. május 7.

Határozatról értesül: 1.) Jász-Innova Kft. 5100 Jászberény, Szent L. u. 23. 2/6
                                               2.) Jász-Komplex Kft. 5100 Jászberény, Jász u. 4.

3.) Öko Globusz Kft. 5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 3/2
4.) Képviselő-testület tagjai, H.

                                               5.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.

Előterjesztés  "Jászalsószentgyörgy  Ivóvízminőség-javítási  projekt"  című,  KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0092 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szabályzat 
elfogadásáról

Szarvák Imre: szintén az ivóvízminőség-javítási  projekt kapcsán vált  szükségessé,  a kivitelezési 
munkákkal  kapcsolatos  közbeszerzési  szabályzat  elfogadása,  amit  egy  közbeszerzési  szakérő 
dolgozott  ki.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása  a  közbeszerzési 
szabályzatban  foglaltakhoz?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 



 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 
6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

43/2014. (IV.3.) KT határozat

„Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  
azonosítószámú projektre vonatkozó, aktualizált Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  "Jászalsószentgyörgy 
ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú,  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092 azonosítószámú  projektre 
vonatkozó,  aktualizált  eseti  Közbeszerzési  Szabályzatát  a  mellékletben  található  formában  és 
tartalommal jóváhagyta.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról 

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel  a  rendelet-tervezetben  foglaltakkal 
kapcsolatban?

dr. Kovács Kornél: különböző rendezőtételek kerültek átvezetésre, a tervadatok tényadatokra lettek 
módosítva. 

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  rendelet-tervezetben  foglaltakat,  tartalmát 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

7/2014. (IV.4.) Önkormányzati rendelet

A 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról 
(Az 7/2014. (IV.4.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  közbeszerzési  
tervének elfogadásáról 

Szarvák Imre: a 2014. évre tervezett közbeszerzésekről el kellett készíteni egy közbeszerzési tervet, 
mely  a  küldött  írásos  előterjesztésben  szerepel.  Jóváhagyásához  Képviselő-testületi  határozat 



szükséges. A közbeszerzési terv nyilvános, öt évig megőrizendő. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

44/2014. (IV.3.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  elfogadja  a 
2014. évi közbeszerzési tervét. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a napirend megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


