
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 9-én  
16--órakor  tartott nyilvános  üléséről.     
 

Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Virág József polgármester  
                         Gyömörei Barnáné , 
                         Koncz Ferenc ,.  
                         Hangyál Csaba 
                         Parádi Lászlóné   
                         Zab Zsuzsanna  
                         települési képviselők.                        
 
Továbbá:        Gálné Papp Erika körjegyző  
                        Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető       
 
Igazoltan távolmaradt:  
                         
                        Suhaj Józsefné , 
                        Bógó István  
                        települési képviselő  
                        
                                                                 

 Napirend előtt: 
Virág József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.  
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 8 települési képviselőből hat   fő jelen van ,azt  
megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Gyömörei Barnáné    és  Koncz Ferenc        települési 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  hat      igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Gyömörei Barnáné  és  Koncz Ferenc               
települési képviselőket  megválasztotta.  
 
 
 
Virág József polgármester : 
 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.  
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Napirend :    

 
 

1 ./ Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   
alapító okiratának módosítása.  
 
Előadó: Virág József polgármester 
 
2./  Hantos Községi Önkormányzat utólagos akadálymentesítési munkáinak 
elvégzésére vállalkozási szerződés  elfogadása.  
 
Előadó: Virág József polgármester 
 
 
3./   Bejelentések 

 
    
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta.  
 

1. napirend 
 
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   alapító okiratának 

módosítása. 
 
 A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Virág József polgármester: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata alapító okirat változtatást kezdeményezett azért, mert  
létszám leépítési elképzeléseiben szerepel, hogy a közcélú, illetve közhasznú munkásokat 
foglalkoztatnak az  intézményeknél.  
Erre lehetőség ez ideig csak az önkormányzat alapító okiratában volt. A jövőben lehetőség 
lesz arra, hogy sikeres pályázat  elnyerése esetén az intézményeknél is alkalmazzanak közcélú 
munkásokat.    
Az intézmények költségvetésében lényeges megtakarítást jelent, ha bizonyos munkakörök 
betöltésére közmunkásokat alkalmaznak.  
A képviselő-testületnek véleményezési joga van az alapító okirat módosításában.  

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait,  hogy a kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal  

,valamint  és az  elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket,  hozzászólásaikat,  

kérdéseiket tegyék fel. 
 

A napirenddel kapcsolatban  kérdés-  hozzászólás nem hangzott el. 
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Virág József polgármester :  
 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a  Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat   alapító okiratának módosításáról  szóló  előterjesztést és határozati 

javaslatot  elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  

 
A képviselő-testület  a napirendre vonatkozó  
határozati javaslatot 
hat igen szavazattal,  
tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
23/2010.(  III. 9. )  Kt. számú    h a t á r o z a t  a 

 
a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  alapító 

okiratának  módosításának véleményezéséről 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a Központi Általános 
Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  alapító okiratának  
módosítására vonatkozó előterjesztést és az ügyben az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Sárbogárd - Hantos – Nagylók 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásában foglaltakban 
biztosított véleményezési jogával élve  egyetért azzal, hogy  Sárbogárd Város 
Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000 Sárbogárd, József A. u.14. – 92/2007. (III.26.) 
Kth. sz. határozattal jóváhagyott, a 164/2007. (V.11.) Kth. sz. határozattal, a 221/2007. 
(VIII.10.) Kth. sz. határozattal, a 335/2007. (XI.29.) Kth. sz. határozattal, a 83/2008. 
(IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 111/2009. (V.12.) Kth.sz. határozattal, valamint a 
137/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozattal és a 294/2009. (XII.08.) Kth.sz. határozattal 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa: 
 
 
„9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 1-től alkalmazandó 
új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok szövegrészben az alábbi szakfeladattal egészül 
ki: 
 
890441 Közcélú foglalkoztatás” 
 
Utasítja a  polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Sárbogárd Város 
Képviselő-testületét tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Virág József polgármester 
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Virág József polgármester :  
 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az  Egyesített Szociális Intézmény   alapító 
okiratának  módosításának véleményezéséről   szóló  előterjesztést és határozati javaslatot  
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  

 
A képviselő-testület  a napirendre vonatkozó  
határozati javaslatot 
hat igen szavazattal,  
tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
24/2010.(  III.09. )  Kt. számú    

 h a t á r o z a t  a 
 

az Egyesített Szociális Intézmény   alapító okiratának  módosításának véleményezéséről 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  az Egyesített Szociális 
Intézmény   alapító okiratának  módosítására vonatkozó előterjesztést és az ügyben az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Sárbogárd - Hantos – Nagylók 
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásában 
foglaltakban biztosított véleményezési jogával élve  egyetért azzal, hogy Sárbogárd 
Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Egyesített Szociális Intézmény-székhelye: 
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. – a 220/2007.(VIII.10.) Kth. számú határozattal 
jóváhagyott, a 336/2007.(XI.29.) Kth. számú határozattal, a 85/2008.(IV.11.) Kth. sz. 
határozattal, a 114/2009. (V.12.) Kth.sz. határozattal, a 141/2009.(VI.09.) Kth.sz. 
határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa: 
 
„6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 1-től alkalmazandó 
új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok szövegrészben az alábbi szakfeladattal egészül 
ki: 
 
890441 Közcélú foglalkoztatás” 
 
Utasítja a  polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Sárbogárd Város 
Képviselő-testületét tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Virág József polgármester 
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2. napirend 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat utólagos akadálymentesítési munkáinak elvégzésére 
vállalkozási szerződés  elfogadása. 

 
 

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban  csatolva.  
 
 
Virág József polgármester:  
 
 
Az  elmúlt ülés egyik napirendi pontja az akadálymentesítési munkák elvégzésére a kivitelező 
kiválasztása volt.  
Szerződés tervezet került összeállításra, amelyben a legfontosabb adatok szerepelnek. A 
vállalkozási szerződés megkötése mellett lehet a támogatásokat lehívni. A ködbért 100.000.- 
Ft/napban határoztuk meg. 
A határidők tisztázva lettek. A Polgármesteri  Hivatal a felújítási munkák idejére átköltözik 
az orvos lakásba, mely az önkormányzat tulajdona. Három hónap lesz a felújítási munkák 
elvégzésére. A felújítás folyamán  ellenőrzik  a kivitelező munkáját a Látássérültek, 
Hallássérültek, Mozgássérültek Egyesülete,   valamint rendszeresen ellenőrzi munkájukat a 
megbízott műszaki ellenőr.  Szigorú szabályok vannak a pályázat miatt.  
A vállalkozási szerződés az építésről szól.   
Jó lenne, ha nem kellene hitelt felvennünk, a munkák kifizetésére.  Bízunk benne, hogy a 
munkák a tervnek megfelelően , határidőben elkészülnek majd.  
 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel, határozati javaslattal 

valamint  az  elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket,  hozzászólásaikat,  

kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólások:  
 
 

A napirenddel kapcsolatban   kérdés-  hozzászólás nem hangzott el. 

 
Virág József polgármester :  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat utólagos 
akadálymentesítési munkáinak elvégzésére vállalkozási szerződés  elfogadására vonatkozó  
előterjesztést és határozati javaslatot   elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon :  
 
 
A képviselő-testület  a napirendre vonatkozó  
határozati javaslatot 
hat igen szavazattal,  
tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25 /2010. ( III .09.  )   számú 

h a t á r o z a t a 
 

Hantos Községi Önkormányzat utólagos akadálymentesítési munkáinak elvégzésére 
DÉSZOLG Dunamenti  Építő és Szolgáltató KFT-vel  kivitelezői szerződés kötéséről 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta Hantos Községi Önkormányzat ügyfélszolgálat 
akadálymentesítése (2434 Hantos, Nagylóki út 3.)  érdekében a Közép-dunántúli 
Operatív Program KDOP-2009-5.3.2. - Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) kódszámú, az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz ” című pályázat keretében megvalósítandó munka elvégzésére 
szóló kivitelezési vállalkozói szerződés-tervezetet   és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat ügyfélszolgálat akadálymentesítése (2434 Hantos, 
Nagylóki út 3.)  érdekében a Közép-dunántúli Operatív Program KDOP-2009-5.3.2. - 
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz ” című pályázat keretében 
megvalósítandó munkák elvégzésére  

 
6.900.318 Ft azaz hatmilliókilencszázezerháromszáztizennyolc forint vállalkozási díjért  
a DÉSZOLG Dunamenti  Építő és Szolgáltató KFT-vel ( 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 84.) 
megkötendő vállalkozási szerződés-tervezetet ( jegyzőkönyvhöz csatolva)  változtatás 
nélkül jóváhagyja. 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezői szerződés  tervezetet írja 
alá.   
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Virág József  polgármester 
 
Virág József polgármester:  
 
A munkák elvégzését  műszaki ellenőr fogja folyamatosan ellenőrizni. A műszaki ellenőrre  
kaptunk javaslatot és kaptunk árajánlatot is a munkabérére. A műszaki ellenőrrel is szerződést 
kell kötni.  A szerződés tervezetet és a határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.  
A műszaki ellenőr vállalja a felelősséget a munkák  megfelelően történő elvégzéséért. Az Ő 
aláírása nélkül nem lehet pénzt lehívni a számlánkra.  Azt ígérte , hogy a munkákat 
megfelelően, rendszeresen ellenőrizni fogja. A tervtől eltérni nem lehet, mert akkor a 
pályázati pénzt nem kapjuk meg.  
Akadálymentes  ügyfélszolgálat és akadálymentes  munkahely lesz .  
A polgármesteri hivatalra a felújítás mát nagyon ráfér, hiszen évtizedek óta egy fillér sem lett 
rá költve. Nagyon le van lakva. Bízunk benne, hogy a felújítás után egy  kulturált, szebb 
hivatal áll az ügyfelek rendelkezésére.  
 
Kéri, hogy a szerződéskötéssel, illetve a határozati javaslattal kapcsolatban mondják el 
véleményüket, hozzászólásukat. 
 

Kérdés- hozzászólás nem hangzott el. 
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Virág József polgármester:  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat utólagos 
akadálymentesítési munkáinak  műszaki ellenőrzésére  SADA BAU BT. –vel 2400 
Dunaújváros, Béke tér 3.  vállalkozási  szerződés kötésére vonatkozó  előterjesztést és 
határozati javaslatot   elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon :  
 
A képviselő-testület  a napirendre vonatkozó  
határozati javaslatot 
hat igen szavazattal,  
tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26 /2010. (III .09.  )   számú 

h a t á r o z a t a 
          . 

Hantos Községi Önkormányzat utólagos akadálymentesítési munkáinak  műszaki 
ellenőrzésére  SADA BAU BT. –vel 2400 Dunaújváros, Béke tér 3.  vállalkozási  

szerződés kötéséről 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta Hantos Községi Önkormányzat 
ügyfélszolgálat akadálymentesítése (2434 Hantos, Nagylóki út 3.)  
érdekében a Közép-dunántúli Operatív Program KDOP-2009-5.3.2. 
- Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés) kódszámú, az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz ” című pályázat keretében megvalósítandó 
munka elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzéséről szóló 
vállalkozói szerződés-tervezetet   és az ügyben az alábbi döntést 
hozta: 
Hantos Községi Önkormányzat ügyfélszolgálat akadálymentesítése 
(2434 Hantos, Nagylóki út 3.)  érdekében a Közép-dunántúli 
Operatív Program KDOP-2009-5.3.2. - Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) kódszámú, az „Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz ” című pályázat 
keretében megvalósítandó munkákhoz kapcsolódóan a műszaki 
ellenőrzési munkák  elvégzésére : 
bruttó 160.000 Ft azaz bruttó egyszázhatvanezer  forint 
vállalkozási díjért  
a SADA BAU BT. –vel 2400 Dunaújváros, Béke tér 3. megkötendő 
vállalkozási szerződés-tervezetet ( jegyzőkönyvhöz csatolva)  
változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki 
ellenőrzésről szóló vállalkozói  szerződés  tervezetet  írja alá.   
 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Virág József  polgármester 
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3. napirend 
 
 

Bejelentések. 
 

1./  Varga Gábor  FIDESZ  6. számú választókerületének országos képviselő-jelöltje 
kérelme.  
 
Virág József polgármester. 
 
 

Ismerteti a kérelmet, megállapodás tervezetet ,  mely a jegyzőkönyvhöz írásban 
csatolva. 

 
 
Varga Gábor  jelenleg Cece Nagyközség polgármestere. Megállapodás tervezetet küldött 
önkormányzatunk részére. Általános megállapodásról van szó, mely kötelezettséget nem 
jelent. Azt kéri tőlünk, ha Ő nyer, akkor 2010. június 30-ig  sorrendbe állított fejlesztési 
programot állítsunk össze.  Régen is voltak hasonló programok, tervek. Fel kellett sorolni, 
hogy mikor, miket fejlesztéseket szeretnénk végezni időrendi és fontossági sorrendben. 
Sajnos többször készítettünk már ilyen tervet, elküldtük, de nem lett a megvalósításból 
semmi.  
Nem lenne rossz dolog tervet készíteni,  fel kellene mérni, hogy a településeknek, falvaknak, 
mire van szüksége, s arra kellene a pályázatot kiírni.  
Előfordul az, hogy a települések  arra pályáznak, amire lehetőség van, amire pályázatot írnak 
ki, nem arra , amire feltétlenül szükségük  lenne.  
A megállapodás tervezet nem jelent az önkormányzat számára semmiféle elkötelezettséget.  
Ennek a tervezetnek akkor lesz jelentősége, ha Varga Gábor lesz az országgyűlési képviselő. 
Ha nem , akkor ez a szerződé okafogyottá válik. 
 
 

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a tervezettel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás:  
 
Koncz Ferenc települési képviselő:  
 
Véleménye szerint ezt a szerződést akkor kellene megkötni, ha Varga Gábort már 
megválasztották országgyűlési képviselőnek. 
Valamennyi önkormányzati képviselő független jelöltként lett képviselő. Véleménye szerint 
nem kellene elkötelezni magunkat  egyenlőre, mert a választások során még bár mi történhet.  
Az önkormányzati választásokra is hamarosan sor kerül. Nem biztos, hogy a jelenlegi 
önkormányzati képviselők maradnak továbbra is. Az új képviselő-testületi tagokkal kell majd 
együttműködnie a megválasztott  országgyűlési képviselőnek.  
 
Véleménye szerint nem megállapodást, hanem  szándéknyilatkozatot kellene tenni arról, hogy 
Hantos Község Képviselő-testülete együttműködik a megválasztásra kerülő országgyűlési 
képviselővel. Ez egyébként is kötelességünk, hisz a falunkért  mindent el kell követnünk.  
Ha megválasztják Varga Gábort lesz lehetősége arra, hogy találkozzon velünk, elmondjuk 
céljainkat, terveinket, együttműködjünk Vele.  
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Sajnos a  jelenlegi országgyűlési képviselőnkkel a választási ciklus során nem találkoztunk. Ő 
is FIDESZES volt, de csak a TV-ben láttuk, és a botrányairól hallottunk.  
 
Virág József polgármester: 
 
 
A szándéknyilatkozat az mindig egy fél nyilatkozatát jelenti.  Azért  megállapodás tervezetet 
küldött Varga Gábor, mert ebben Ő is vállal feladatokat, a megállapodást mindkét félnek alá 
kell írnia. A szándéknyilatkozatot csak egyik fél írja alá . 
Véleménye szerint a megállapodást kellene majd megkötni, de csak a választások után, a 
megválasztott országgyűlési képviselővel.  Nem kell megvárni az önkormányzati 
választásokat, mert akkor már lehet, hogy későn lesz a feladatok, tervek meghatározása.  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület halassza el ezt a döntését 2010. május hónapra. 
Térjünk vissza e témára a választásokat követő első képviselő-testületi ülésünkön.  
Akkor viszont már megköthetjük a megállapodást a megválasztott országgyűlési 
képviselővel. 
 
 
 

A képviselő-testület az elhangzott  javaslattal egyetért. 

 
 
 

Virág József polgármester:  
 
 

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy víz arzén tartalma lényegesen javult ,10-
alatt van . 
A méréseket állandóan végzik az illetékesek.  A jelenleg üzemelő kút viszont nagyobb 
vastartalmú.  
Mindent elkövet annak érdekében, hogy a lakosság megfelelő ivóvizet kapjon. 
 
 
Koncz Ferenc települési képviselő:  
 

• Szeretne választ kapni arra, hogy a focipályát jelenleg ki használja, bérbe van-e adva?  
• Az Ady utca végén, a parkban lévő fasort a közmunkásokkal meg kellene nyesetni. 
• Karácsony óta több, mint 10 betörés volt a faluban. A lakosságot ez nagyon 

felzaklatta. Van-e előbbre lépés ebben az ügyben ?  
• A március 15-i ünnepség községi szinten meg lesz-e ünnepelve?  
 

Virág József polgármester válasza:  
 

• A futballpálya nincs bérbe adva.  A nagylóki csapat kérte, hogy edző meccset 
játszhasson a pályán, mivel  a nagylóki pálya sokkal mélyebb, vizesebb. Ennek 
fejében a pályát megfogasolták, elvetették fűmaggal, s újból megfogasolták a parkkal 
együtt. 
Az öltözőt nem használták.  
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• A parkban a kihajló fákat fel fogja nyesetni  a közmunkásokkal. 
 
• A betörésekkel kapcsolatban elmondja, hogy sajnos valóban megszaporodott a 

községben. Véleménye szerint a válság, a nagy munkanélküliség az oka, s sajnos még 
többre lehet számítani. Jól felkészült és felszerelt csapatról van szó. A mobiltelefon 
,az autó nagyon megkönnyíti a dolgukat. Nem biztos , hogy helybeli lakosok.  Minden 
idegen autó rendszámát felírja a településőr.  Nagyon nehéz elfogni őket, de bízik 
benne, hogy előbb-utóbb sor kerül rá. 
A lakosságnak kell jobban védekeznie.  A polgárőr lefényképezi az idegen  autókat.  
Azonnal rendőrt  kell hívni, ha feltehetően lopott árut árul valaki, pl. motorfűrészt. 
Szeretné a településőrök létszámát növelni pályázat útján.  
Nem sok esély van arra, hogy Hantos községnek körzeti megbízottja legyen. Sokba 
kerülne. 
 

• Nem lesz községi ünnep március 15-én. Egy párt sem jelentkezett rá. Az iskola 
viszont tart ünnepséget, ahova a szülők is elmehetnek. Nagyon kevesen ( 4-5 fő ) 
mentek el az ünnepségekre, ezért nem került már évek óta megszervezésre.  

 
 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés nem hangzott el. 
 
 
Virág József polgármester:  
 
 
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az  ülést   17,10     órakor   bezárta.                              

 

 K.m.f. 

 
/: Virág József  :/                                                                            /:  Gálné Papp Erika  :/ 
   polgármester                                                                                           körjegyző                        
 
 
 
 
 
/ : Gyömörei Barnáné :/                                                                    / : Koncz Ferenc : /                                             
     jkv. hitelesítő                                                                                    jkv. hitelesítő 


