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Jegyz könyv ő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. május 9-én megtartott ülésénő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sas Dezs ,ő
Sipos Gézáné,
Szilágyi Péter,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél aljegyz ,ő
Kormosné Kiss Mária bizottsági kültag,
Dr. Tóthné Berényi Katalin intézményvezet ,ő
Zsoldi Lajos Polgár rség részér l,ő ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti  a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Tóth Gábor 
képvisel  jelezte távolmaradása okát.ő
Jegyz könyvhitelesít nek javasolja Gy r Istvánné és Döm k Istvánné képvisel k személyét.ő ő ő ő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

75/2007 (V. 9) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít  elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Gy r Istvánné és Döm kő ő ő ő ő  
Istvánné személyét elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Szarvák  Imre: javasolja  új  napirend  felvételét,  A  Lippay  Lajos  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
M vészetoktatási Intézmény ű Igazgatójának  támogatási  kérelme  a  9.  napirend  után  kerüljön 
megtárgyalásra. A 4. napirend módosítását javasolja, A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
M vészetoktatási Intézményű tornatermének állagmegóvása kerüljön megtárgyalásra.
Kéri a  napirend elfogadását az alábbiak szerint:

- Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő
- TEUT pályázat módosításáról
- A Csillagszem Alapítvány megbízásáról
- A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény ű



tornatermének állagmegóvásáról
- Civil Szervezetek Háza kialakításáról
- Beszámoló az Oktatási Társulás létrehozásának helyzetér lő
- Beszámoló a pályázati támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások és felújítások 

helyzetér l, javaslat a szükséges intézkedésekreő
- Beszámoló  a  címzett  támogatással  megvalósuló  szennyvízhálózat  építését  szervező 
Víziközm  ű Társulat Szervez  Bizottságnak munkájárólő
- A Mez ri Szolgálat tevékenységér lőő ő
- A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény ű

Igazgatójának támogatási kérelme

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a ő
napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

76/2007 (V. 9) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Szarvák  Imre: zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  a  nyugdíjazási  kérelmekr l  szóló,   az  ingatlanő  
értékesítésér l  szóló,  valamint  átmeneti  segély  méltányosságból  történ  megállapításáról  szólóő ő  
el terjesztést.ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

77/2007 (V. 9) KT határozat 

Zárt ülés tartása

A Községi Önkormányzat Képvisel -testület zárt ülésen tárgyalja meg a nyugdíjazási kérelmekr lő ő  
szóló,   az  ingatlan  értékesítésér l  szóló,  valamint  átmeneti  segély  méltányosságból  történő ő 
megállapításáról szóló el terjesztést.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Szarvák Imre: az 1. napirend el tt kéri Zsoldi Lajost a Polgár rség képvisel jét mondja el kérését.ő ő ő



Zsoldi Lajos: megköszöni  a lehet séget.  Elmondja, hogy a Polgár rség kapott egy gépkocsit aző ő  
Önkormányzattól,  valamint  a  civil  szervezetek  támogatása  címén  300.000,-Ft  összeget,  amit  a 
benzinköltségre  használnak  fel.   Azzal   a  kéréssel  fordul  a  képvisel -testület  felé,  hogy  ezt  aő  
támogatást még 200.000,- Ft-tal kiegészíteni szíveskedjen.  

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  szerz dés  most  került  kiosztásra  a  képvisel k  részére.ő ő  
Észrevételeket,  véleményeket kér.

Gy r Istvánné:ő  a 300.000,- Ft tankolási költségként lett megállapítva. Mennyire fedi le ez az összeg 
az 50 km napi utat?

Zsoldi Lajos: Egy éjszaka kb. 70 km-t megy az autó, ami azt jelenti, hogy minden este nem megy az 
autó.  A jár rözés  egy  kocsival  nem megoldható,  21 ember  nem vezetheti  a  gépkocsit,  7-8  f ső ő  
társaság lenne kijelölve a vezetésre, akik a frekventált területen mozognak majd. 

Gy r Istvánné:ő  a különbség régebben fedezte a polgár rök autóhasználatát?ő

Zsoldi Lajos: elmondta, hogy ha túllépték a keretet a felvett pénzt vissza is fizették. 

Szarvák Imre: milyen eszközökre fordítják a támogatást?

Zsoldi Lajos: technikai eszközök fejlesztésére, polgár r azonosító szám, ruha, postaköltség, oktatásiő  
el írás teljesítése, polgár rök jutalmazására kerül felhasználására.ő ő

Sas Dezs :ő  az elkövetkez  id ben mennyire segíti ez a plusz kocsi a hatékonyságot?ő ő

Zsoldi Lajos: nagyon el segíti a munkát, át lesz szervezve a szolgálat is.ő

Blaha Borbála: Véleménye szerint biztosítani kell a kért plusz összeget.

Molnár Tamás:   támogatni kell a Polgár rséget. Konkrét tervre van szükség ami mellett dönteniő  
lehet. 

Szilágyi Péter: tagja  a Polgár rségnek, a 300.000,- Ft kimondva sok, de kevés a m ködéshez.ő ű

Szarvák  Imre: javasolja  200.000,-  Ft  m ködési  költség  megítélését  a  falunapi  rendezvényű  
megrendezésének  elkülönített  terhére.  A  megállapodás  3  pontját  kéri  módosítani  az  alábbiak 
szerint: „A kölcsönvev  köteles biztosítani ,  hogy tagjai a személygépkocsival a szerz dés idejeő ő  
alatt naponta átlagosan 30 km-t megtegyenek a község belterületén.”
Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat 10 igen szavazattal,  1 tartózkodás mellett,  
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta:

78/2007 (V. 9) KT határozat 

Polgár rség támogatásárólő



A községi Önkormányzat Képvisel -testülete 200.000,-Ft m ködési költséget ítél meg a Községiő ű  
Polgár rség  részére,  ami  a  falunapi  rendezvény  megrendezésének  elkülönített  terhére  kerülő  
kifizetésre.
A megállapodás 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A  kölcsönvev  köteles  biztosítani  ,  hogy  tagjai  a  személygépkocsival  a  szerz dés  ideje  alattő ő  
naponta átlagosan 30 km-t megtegyenek a község belterületén.”
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Polgár rség H.ő
4.) dr. Kovács Kornél aljegyz  H.ő

1. NAPIREND 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: a napirendhez kapcsolódó mellékletben elírás történt, az egészségház projektadatlap 
6. pontjában az összeg bútorbeszerzésre és informatikai eszköz vásárlásra lesz felhasználva, 2,5 – 
2,5 millió forint értékben.
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendben  ő
foglaltakat  11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

79/2007 (V. 9) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a   két  ülés  között  tett  intézkedésekr l,  fontosabbő ő  
eseményekr l szóló beszámolót elfogadta.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

2. NAPIREND 

TEUT pályázat módosításáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  11 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

80/2007 (V. 9) KT határozat 

Az 56/2007. (IV. 4) KT határozat módosításáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  elfogadja  a  pályázati  beruházáső  



megvalósításának szándékát.
Megállapítja, hogy a megvalósítás összege 1.316.700,- Ft, azaz egymillió háromszáztizenhatezer-
hétszáz  forint,  amelyb l  rendelkezésre  álla  658.350,-  Ft,  azaz  hatszázötvennyolcezer-ő
háromszázötven forint önrész, a költségvetési rendeletben elkülönített fejlesztési tartalék terhére.
A 2/2007. költségvetési rendelet felújítási, felhalmozási kiadásai ezen összeggel megnövekszik, a 
beruházási céltartalék pedig ugyanezen összegekkel csökken.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő
4.) Irattár H.

3. NAPIREND 

 A Csillagszem Alapítvány megbízásáról

Dr. Tóth-Daru Péter: látta e az alapítvány m ködési engedélyét a Polgármester?ű

Szarvák Imre:  a felel sség a megbízottat terheli, az  felel ssége ha nem megfelel en m ködik.ő ő ő ő ű

Tóth Miklós: a megbízói szerz désben szerepelnek ehhez kapcsolódó pontok.ő

Sipos Gézáné: a kóbor ebek problémáját meg kell oldani. Támogatja az el terjesztésben foglaltakat.ő  
A szerz dés aláírása el tt utána kell nézni az alapítványnak a bejegyzésre vonatkozóan.ő ő

Blaha Borbála: utána kell nézni ennek és rendkívüli ülésen dönteni a témában.

Molnár Tamás: véleménye szerint alap óvatosságból kell utánanézni az alapítványnak. Javasolja, 
hogy az el terjesztés kerüljön megszavazásra, hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy kérje be aző  
alapítvány szakhatósági engedélyeit.

Sipos  Gézáné: az  adószámot,  cégbírósági  bejegyzésszámot  kell  bekérni.  Az  el terjesztésbenő  
foglaltakat támogatja.

Sas Dezs :ő  javasolja, hogy ha megszületik a megállapodás a lakosságot tájékoztatni kell a kutyák 
tartásával kapcsolatban. A tájékoztatás szórólapon történjen meg ingatlanonként.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, miszerint a képvisel -testület felhatalmazza aő  
polgármestert, hogy kérje be a Csillagszem Alapítvány adószámát, cégbírósági bejegyzésszámát a 
szerz dés  aláírása  el tt.  A lakosság tájékoztatása  ingatlanonként  szórólap  segítségével  történjenő ő  
meg.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a ő
javaslatban  foglaltakat  11 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  

tartózkodás  nélkül  elfogadta  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

81/2007 (V. 9) KT határozat 



Polgármester felhatalmazásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert,  hogy aő  
Csillagszem Alapítvánnyal aláírandó  szerz dés el tt kérje be az Alapítvány adószámát, cégbíróságiő ő  
bejegyzésszámát.
A kóbor ebek befogásáról és azok elszállításával   kapcsolatban,  ingatlanonként,  szórólapon 
tájékoztatja a község lakosságát. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester  H.
3.) Jegyz  H.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az eredeti el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat  11 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

82/2007 (V. 9) KT  határozat 

A Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány megbízásáról kóbor ebek befogásáról és azok 
elszállításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  a  Csillagszemő  
Állatvédelmi Alapítvánnyal történ  megbízási jogviszony létrejöttéhez, és felhatalmazza Szarvákő  
Imre polgármestert a megbízási szerz dés megkötésére.ő
Megállapítja, hogy a szerz déskötéssel vállalt pénzösszeg 240.000,- Ft/év, amely rendelkezésre áll aő  
költségvetési rendeletben elkülönített fejlesztési tartalék terhére.

Határid : 2007. május 31.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány Szolnok
3.) Szarvák Imre polgármester H.
4.) Jegyz  H.ő

Szarvák Imre: 5 perc szünetet rendel el.

Szünet után.

4.    NAPIREND  

A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény ű
tornatermének állagmegóvásáról

Szarvák Imre: a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy a bejáráson a képvisel k láthatták az ottő  
uralkodó állapotot.  Járt  Tápiógyörgyén, ahol  a település az utóbbi id ben nagy fejl désen mentő ő  
keresztül. Véleménye szerint egy testületi ülés keretében is meg lehet nézni a települést. Ahhoz, 



hogy a  fejl dés  irányait  kijelöljük,  óriási  tempót kell  diktálni.   Minden testületi  ülésen konkrétő  
fizikai fejlesztési dolgokról számol majd be.

Molnár  Tamás: támogatja  az  el terjesztést.  A  falu  számára  kell,  hogy  felépüljön  az  a  terület.ő  
Védelmér l gondoskodni kell.ő

Sas Dezs :ő  a bejáráson szó volt az alsó ablakok beüvegezésével kapcsolatban. Zavarja, hogy nem 
lesz bent fény. Üvegkamrás polikarbonáttal világosabb lenne a tornaterem.

Blaha Borbála távozik az ülésr l.ő

Szarvák Imre: javasolja, hogy új árajánlat kerüljön bekérésre. Az árajánlatban a tornaterem ablakai 
víztiszte, üvegkamrás polikarbonátból, faszegéllyel felszerelve, kerüljenek megvalósításra. Árajánlat 
beadásának határideje: 2007. június 20.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

83/2007 (V. 9) KT határozat 

Új árajánlatok bekérésér lő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a   Lippay  Lajos  Általános  Iskola  és  Alapfokúő  
M vészetoktatási Intézmény ű tornatermének állagmegóvásával kapcsolatban új  árajánlat  bekérését 
határozza el.
Az árajánlatban a tornaterem ablakai víztiszta, üvegkamrás polikarbonátból, faszegéllyel felszerelve, 
kerüljenek megvalósításra. Árajánlat beadásának határideje: 2007. június 20.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő
4.) Irattár H.

5. NAPIREND 

Civil Szervezetek Háza kialakításáról

Gy r Istvánné:ő  elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja az el terjesztés elfogadását.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

84/2007 (V. 9) KT határozat 

F  út 78. szám alatt található „volt napközis iskola” épületének felújítására és  Civil  ő



Szervezetek Házának kialakításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  a  napközis  iskolaő  
épületének  felújításához  a  mellékelt  árajánlat  alapján  a  karbantartási  feladatok  keretében  a 
munkálatokhoz 2.646.600  Ft azaz, kett millió hatszáznegyvenhatezer hatszáz összeg felhasználásátő  
engedélyezi.
Felhatalmazza a polgármestert,  hogy a megbízott  karbantartó vállalkozással a jelzett feladatokra 
megbízási szerz dést kössön. ő
A munkálatok befejezésének határ ideje 2007. augusztus 15.

Határid :ő   A szerz dés megkötésére: 2007. június 15.    ő
Felel s: ő Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
 2.) Képvisel - testület tagjai, Helybenő
 3.) Nagy Sándor jegyz , Helybenő

4.) dr. Kovács Kornél aljegyző

6. NAPIREND 

Beszámoló az Oktatási Társulás létrehozásának helyzetér lő

Szarvák Imre: a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az egyeztetések folyamatban vannak. Ez 
a  beszámoló  azért  került  napirendre,  hogy ha  dönteni  kell  ebben a  kérdésben a  testületi  tagok 
tájékozottak legyenek, fontos információkhoz jussanak.

7. NAPIREND  

Beszámoló  a  pályázati  támogatással  megvalósuló  önkormányzati  beruházások  és  
felújítások helyzetér l, javaslat a szükséges intézkedésekreő

Szarvák  Imre: a  napirenddel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  három  pályázat  van  folyamatban  a 
szennyvízberuházás, útfelújítás és az egészségház kivitelezése.
A  szennyvízberuházással  kapcsolatban  elmondta,  hogy  legfrissebb  információk  szerinta  410 
bejelentés alapján még minden hiba nem került kijavításra, ezeknek a munkáknak az ellentételezése 
vissza  van  tartva  ami  8  millió  Ft  +Áfa.  3  évig  minden  hibát  ki  kell  javítaniuk.  A  rákötések 
megkezd dtek, kb. 500 rákötés történt meg, a 80 % azonban 1300 lakás. Nagy problémák várhatók,ő  
ha  nem lesz meg a megfelel  rákötés. Lehet, hogy visszaveszik az állami támogatást. A lakatlanő  
lakások tekintetében ha nem kötnek rá az 10 %. Propagálni kell a rákötéseket.

Sas Dezs :ő  véleménye szerint az alvállalkozók min síthetetlen munkát végeznek.ő

8. NAPIREND 

Beszámoló  a  címzett  támogatással  megvalósuló  szennyvízhálózat  építését  szervez  ő
Víziközm  ű Társulat Szervez  Bizottságnak munkájárólő



Feketéné Laczlavik Ildikó: a Víziközm  Társulat Ellen rz  Bizottságának elnökeként  elmondja,ű ő ő  
hogy a társulat felszámolás alatt  van.  Folyamatban van   hátralékok beszedése,  a kintlév ségekő  
behajtása.  Május  21-én  lesz  közgy lés,  ami  után  b vebb  felvilágosítást  tud  adni  a  munkáról.ű ő  
Javasolja, hogy a bizottság  a képvisel -testület  következ  ülésen számoljon be munkájáról, mivelő ő  
addigra konkrét adatok állnak rendelkezésre.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

85/2007 (V. 9) KT határozat 

Víziközm  Társulat Szervez  Bizottságnak munkájárólű ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  Víziközm  Társulat  Szervez  Bizottságánakő ű ő  
munkájáról szóló beszámoló elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Víziközm  Társulat Szervez  Bizottság Elnöke H.ű ő

9. NAPIREND 

A Mez ri Szolgálat tevékenységér lőő ő

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  közterület-felügyel  alkalmazását  tartja  indokoltnak,  akinekő  
részfeladata lesz a mez ri tevékenység.őő
Szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

86/2007 (V. 9) KT határozat 

A Mez ri Szolgálat tevékenységér lőő ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  Mez ri  Szolgálat  tevékenységér l  szólóő őő ő  
beszámolót megtárgyalás után elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Mez ri Szolgálat H.őő
3.) Jegyz  H.ő

10. NAPIREND 

A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény ű
Igazgatójának támogatási kérelme



Szarvák Imre: javasolja  a támogatás megítélését, a falunapi rendezvény terhére.

A  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

87/2007 (V. 9) KT határozat 

 A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény ű
támogatása

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete   A  Lippay  Lajos  Általános  Iskola  és  Alapfokúő  
M vészetoktatási Intézmény ű Igazgatójának által, a lengyel gyerekek vendéglátására kért 100.000,- 
Ft támogatást megállapítja. A támogatás a falunapi rendezvény terhére kerül kifizetésre.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási ű
Intézmény Igazgatója H.
3.) Jegyz  H.ő

Szarvák  Imre: megköszöni  a nem képvisel k jelenlétét az ülést zárt ülésen folytatja.ő

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester     aljegyz  ő

Gy r Istvánné ő Döm k Istvánnéő
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


