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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 21-én megtartott ülésén felvett 
jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

49/2016 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
50/2016 Napirend elfogadásáról
51/2016 A település 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett  

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
52/2016 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
53/2016 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentésének 

elfogadásáról
4/2016. (IV.22.) Önkormányzati  rendelet  

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) rendelet 
módosításáról

5/2016. (IV.22.) Önkormányzati  rendelet  
Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

54/2016 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2016. évi igény 
benyújtásáról

55/2016 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról

56/2016 "A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek 
megduplázása és az intézmény  infrastrukturális  fejlesztése"  című,  TOP-1.4.1-15  
kódszámú pályázat megalapozó dokumentum elkészítésére nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról



Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 21-én, 
a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária, 
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Balázs Béla - RNÖ elnök,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
dr. Körei-Nagy József - Jászberényi Rendőrkapitányság 
Tóth Dániel - Jászladányi Rendőrőrs
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Dömők Istvánné és Koczka László személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

49/2016. (IV.21.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Koczka László személyét elfogadta.

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

Szarvák  Imre: kéri  a  meghívóban  kiküldött  napirend  kiegészítését  a  TOP  pályázatokhoz 
kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztéssel, valamint zárt ülés keretében 
egy ingatlanvásárlási kérelemmel és civil szervezetek soron kívüli támogatásáról szóló javaslattal. 
Megkérdezi,  van-e  egyéb  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  kéri  a  napirend  elfogadását  az 
alábbiak szerint:

 Beszámoló a település 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett 
intézkedésekről

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2015.  évi  belső  ellenőrzési 

jelentése elfogadásáról



 Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2015.  évi  költségvetéséről  szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról

 Előterjesztés  az  önkormányzat  2015.  évi  zárszámadásáról  szóló  önkormányzati  rendelet 
elfogadásáról

 Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2016. évi igény 
benyújtásáról

 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról

 Előterjesztés TOP-1.4.1-15 számú pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok elbírálásáról
Zárt ülésen:

 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálásáról
 Előterjesztés ingatlanvásárlási kérelemről
 Előterjesztés civil szervezetek soron kívüli támogatásáról

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

50/2016. (IV.21.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

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

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

[1. napirendi pont]

Beszámoló a település 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett 
intézkedésekről

Szarvák Imre: nagy  tisztelettel  köszönti  Dr.  Körei-Nagy József  kapitányságvezető  urat  és  Tóth 
Dánielt, a Jászladányi Rendőrőrs vezetőjét. Megkérdezi, hogy az előzetesen megküldött részletes 
beszámolójukat kívánják-e kiegészíteni?

Dr.  Körei-Nagy József: köszönti  a  megjelenteket.  Nem kívánja  kiegészíteni,  viszont  készséggel 
válaszol a felmerülő kérdésekre. 

Szarvák  Imre: a  település  közbiztonsági  helyzetével  kapcsolatban  megjegyzi,  hogy  szubjektív 
biztonsági  érzete  most  a  legjobb.  Egyaránt  köszönhető  ez  a  kiépített  kamerarendszernek,  a  jól 
szervezett  polgárőrségnek  és  a  rendőrséggel  kialakított  jó  kapcsolatnak,  melyekhez  még 
csatlakozott a Fő úton üzembehelyezett szuper traffipax is. Véleménye szerint ezek mind együttesen 
járulnak hozzá a közbiztonság növeléséhez. Bizakodik abban, hogy ez az állapot a jövőben így is 
marad. 
Megemlíti, hogy a tavasz beköszöntével nagyon megszaporodtak a temetőben a viráglopások, ezért 
úgynevezett  "temető  őrséget"  állított  fel  két  női  közmunkással,  akik  előre  kiszámíthatatlan 



időpontokban  jelennem  meg  a  temetőben.  Bízik  benne,  hogy  meglesz  az  eredménye  a 
munkájuknak. 

Koczka  László:  érdeklődik,  hogy  Jászalsószentgyörgyön  mennyire  van  jelen  a  kábítószer  és 
mennyire jellemző annak rendszeres fogyasztása?

Dr.  Körei-Nagy  József: a  hivatalos  statisztikák  szerint  a  terjesztők  és  fogyasztók  száma  a 
településen nulla, azonban a party drogok hatalmas számban minden jászsági településen - beleértve 
Jászalsószentgyörgyöt is - jelen vannak, azonban Jászalsószentgyörgy még nem tartozik a fertőzött 
települések közé.

Feketéné Laczlavik Ildikó: elmondja, hogy mint a Polgárőr Egyesület elnöke, ma délelőtt részt vett 
Jászladányon  a  rendőrségi  konzultációs  fórumon.  Röviden  ismerteti  az  elhangzottakat.  Reméli, 
hogy a rendőrség és a polgárőrség közötti jó szokás, összetartás, az egymás munkájának kölcsönös 
támogatása  a  jövőben  is  ilyen  marad  és  együtt,  közösen  sikerül  fellépni  a  kábítószer  ellen. 
Elfogadásra javasolja a rendőrség beszámolóját.

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
beszámolóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

51/2016. (IV.21.) KT határozat 

A  település  2015.  évi  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság  javítására  tett  
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   település  2015.  évi 
közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság  javítására  tett  intézkedésekről  szóló  beszámolót 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, 5100 Jászberény Pf.:58.
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: 5 perc szünet megtartását rendeli el.

(Dr. Körei-Nagy József, Tóth Dániel és Balázs Béla elhagyták az üléstermet.)

Szüntet után.

[2. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: tájékoztatójában  elmondja,  hogy  a  Tornaterem  udvarán  a  vállalkozók  már 
megkezdték a műfüves focipálya építését, melynek átadó ünnepségét május 16-ra tervezi nyílt nap 



keretében.  Tervei  szerint  érkezni  fog  egy  "sztár  focista",  valamint  az  MLSZ  részéről  további 
díszvendégek. Az Önkormányzat és a Községi Sportegyesület közös rendezvénye lakossági szinten 
hirdetve lesz, melyre ezúton is tisztelettel meghívja az itt jelenlévőket.
Egy másik, közelgő eseményről is szeretne néhány szót szólni: június 4-én a Vadas parkban kerül 
megrendezésre az I. Polgárőr nap, mely egyben jubileumi ünnepség is lesz. Az egész napos családi 
program során  főzési  lehetőség  lesz  biztosított  a  jászságból  érkező  polgárőrségek  számára.  Az 
önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik mindenben támogatni a rendezvényt. 

Feketéné  Laczlavik  Ildikó:  ezúton  is  szeretné  megköszöni  az  önkormányzat  támogatását  és 
szeretettel  invitál  mindenkit  a  rendezvényre.  A részletes  programot  tartalmazó  meghívókat  a 
későbbiekben mindenkinek eljuttatja. 

Szarvák Imre: a lengyel-magyar testvérkapcsolatról kíván néhány szót szólni. Örömmel tájékoztatja 
a  megjelenteket,  hogy  május  végén  ismét  településünkre  látogatnak  a  lengyel  testvértelepülés 
tűzoltói, kiket a helyi Tűzoltó Egyesület lát vendégül. Pozitív hírként közli, hogy újból törekvés 
indult el az általános iskolák közötti kapcsolatok ápolása érdekében. Június elején 22 lengyel tanuló 
érkezik hozzánk, akik egyhetes lovas táborban vehetnek részt. A szállásuk a Vadas Vendégházban 
lesz,  ahol  a  pótágyak beiktatásával  biztosítani  tudjuk a  kért  férőhelyek számát.  Előzetes  tervek 
alapján a szentgyörgyi gyerekek szeptember elején utazhatnak Lengyelországba. 
A tájékoztatót követően ismerteti kiküldött turisztikai terveket tartalmazó dokumentációt. Elmondja, 
hogy  Jánoshidával  és  Alattyánnal  közösen  terveznek  pályázatot  benyújtani  a  térségi  turisztikai 
attrakciók  bővítéséhez.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  napokban  két  nagyobb  volumenű  TOP-os 
pályázat  került  benyújtásra,  melyek  a  kerékpárút  és  a  belvízelvezető  rendszer  felújítására 
irányulnak. A Templom és a volt  Papok iskolájának felújítására irányuló pályázati  felhívás még 
megnyitás  előtt  áll,  azonban a  pályázati  anyagok  már  mind  elkészültek.  További  tervek között 
szerepel  egy új  TAO-s pályázat  benyújtása,  mely  a  Sportöltöző  tetejének napelemekkel  történő 
felszerelésére  irányulna.  Segítségével  az  épület  üzemeltetéséhez  szükséges  áramot  mind 
napenergiából  nyerhetnénk,  így  a  jövőben  nem  lenne  szükség  az  épület  előtt  álló  hatalmas 
gáztartályra sem, melynek töltése több százezer forintba kerül évente az önkormányzatnak. 
Megkérdezi, van-e kérdés, további hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
tájékoztatóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

52/2016. (IV.21.) 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



[3. napirendi pont]

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési jelentése 
elfogadásáról

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, van-e hozzászólás?

Dömők Istvánné:  tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
ülésén tárgyalta, tartalmát elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

53/2016. (IV.21.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  belső  ellenőrzési  jelentésének  
elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  elfogadja  a 
2015. évi belső ellenőrzési jelentést.

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

[4. napirendi pont]

Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2015.  évi  költségvetéséről  szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás?

Dömők Istvánné: elmondja,  hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta, tartalmát 
elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a rendelet-tervezetben foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

4/2016. (IV.22.) Önkormányzati  rendelet  

Az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2015.  (II.27.)  rendelet  
módosításáról
(A 4/2016. (IV. 22.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)



[5. napirendi pont]

Előterjesztés  az  önkormányzat  2015.  évi  zárszámadásáról  szóló  önkormányzati  rendelet 
elfogadásáról
Szarvák Imre: a rendelet-tervezet ismertetésére felkéri Dr. Kovács Kornél jegyzőt. 

Dr. Kovács Kornél: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja,  hogy a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolja a 2015. évi zárszámadást.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a rendelet-tervezetben foglaltakat

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

5/2016. (IV.22.) Önkormányzati  rendelet  

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
(Az 5/2016. (IV. 22.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  szolgáló  2016.  évi  igény 
benyújtásáról

Szarvák Imre: ismerteti  az előterjesztésben foglaltakat.  Elmondja,  hogy egy évben kétszer lehet 
benyújtani  ÖNHIKI  pályázatot,  melynek  idén  első  körben  történő  benyújtását  támogatásra 
javasolja. Megkérdezi, van-e kérdés, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

54/2016. (IV.21.) KT határozat 

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2016. évi igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2016.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1.a) pontja szerinti települési 
önkormányzatok  rendkívüli  támogatásáról  szóló  vissza  nem  térítendő  támogatására  pályázaton 
igényt nyújt be. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága
6.) Irattár



[7. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  2015.  évi  közbeszerzési  tervének 
elfogadásáról

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy  jelenleg erre az évre nincs 
közbeszerzés  tervezve,  de  amennyiben  valamelyik  pályázat  esetében  lesz  pozitív  eredmény 
hirdetve, a jelenlegi közbeszerzési terv módosítása válik szükségessé. Megkérdezi, van-e valakinek 
kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

55/2016. (IV.21.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  elfogadja  a 
2016. évi közbeszerzési tervét.

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

[8. napirendi pont]

Előterjesztés TOP-1.4.1-15 számú pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok elbírálásáról

Szarvák Imre: arról tájékoztat, hogy a TOP keretében a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
férőhelyeinek bővítésére és az épület infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához 
is szükségessé vált egy előkészítő és megalapozó tanulmány elkészítése, melyre három különböző 
cégtől kért be árajánlatot. Elmondja, hogy a legkedvezőbb, br. 1.800.000 Ft-os árajánlat a Sansz 
Projekt Iroda Bt.-től érkezett, így őt javasolja a feladat elvégzésével megbízni. Megkérdezi, van-e 
más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

56/2016. (IV.21.) KT határozat 

"A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az 
intézmény infrastrukturális fejlesztése" című, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat megalapozó 
dokumentum elkészítésére nyertes ajánlattevő kiválasztásáról



"A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az 
intézmény  infrastrukturális  fejlesztése" című,  TOP-1.4.1-15  kódszámú  pályázat  megalapozó 
dokumentum elkészítésére az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.), 
ajánlata: bruttó 1.800.000.- Ft;
-  a  2.  legkedvezőbb ajánlatot  adta  a  Jászapáti  Gazdaságfejlesztő  Kft.  (5130  Jászapáti,  dr. 
Szlovencsák Imre u. 2.), ajánlata: bruttó 1.841.500.- Ft;
- a 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jász-Innova Bt. (5100 Jászberény, Szilfa u. 9.), ajánlata: bruttó 
1.905.000.- Ft.

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert, hogy a megbízási szerződést a 
megalapozó dokumentum elkészítésére az 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Sansz Projekt Iroda Bt-vel 
(5100 Jászberény, Thököly út 22.) kösse meg. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2016. április 29.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény 
5.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti
6.) Jász-Innova Bt., Jászberény 
7.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülés keretében folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 
       Dömők Istvánné                Koczka László
  önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
   jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


