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82/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
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83/2013. (III.26.) önkormányzati határozat Chip leolvasó beszerzéséről 

84/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
A közterület-felügyelő 2012. évi munkájáról 

szóló tájékoztatóról 

85/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület 2012. 
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87/2013. (III.26.) önkormányzati határozat A 2013. évi Közbeszerzési Tervről 

88/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosításáról 

89/2013. (III.26.) önkormányzati határozat Óvoda nyári zárva tartásáról 

90/2013. (III.26.) önkormányzati határozat Tömegsport megszervezéséről 

91/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
Kovács Ernő vállalkozó megbízása tető 

felújítására 

92/2013. (III.26.) önkormányzati határozat Szín létesítéséről 

93/2013. (III.26.) önkormányzati határozat Átmeneti segély megállapításáról 

94/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
Átmeneti segélyek megállapítása iránti 

kérelmek elutasításáról 

95/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti 

kérelmek megállapításáról 

96/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti 

kérelmek elutasításáról 

 



 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2013. március 26. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. 

 

Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester 

 

Jelen vannak 

 

Szavazati joggal:   Nagy Imre polgármester 

      Gazda Lajos alpolgármester 

Bencs Gábor képviselő 

Lakatos Jenő képviselő 

Sebők Lajos képviselő 

 

(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Ráduly József képviselő jelezte, hogy az ülésről távol marad. Dr. Varga Eszter képviselő 

jelezte, hogy az ülésről késni fog. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett: Likai-Tóth Adél jegyző, Király Gáborné aljegyző, 

Mézes István polgárőr elnök.   

 

Nagy Imre polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fős 

képviselő-testületből 5 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Gazda Lajos alpolgármestert és Lakatos Jenő képviselőt. A meghívó 

alapján ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő 

személyekre tett javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja meg: 

  

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről.  

2. Indítványok, bejelentések. 

3. Tájékoztató a közterület-felügyelő 2012. évi munkájáról, a 2013. évi célkitűzésekről. 

4. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr egyesületek 2012. évi munkájáról, a  

    2013. évi tervekről. 



5. Előterjesztés a 2013. évi Közbeszerzési Terv megtárgyalására, jóváhagyására. 

6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására. 

7. Előterjesztés a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII.3.) önkormányzati   

   rendelet módosítására.  

 8. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának  

     jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására. 

9. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Lakatos Jenő képviselő és Gazda Lajos alpolgármester. 

 

Sebők Lajos képviselő: A településfejlesztési bizottsági ülésen felvetette a 3-as épület 

tetőfelújítását. Szeretné, ha erről határozatot hozna a testület. 

 

Nagy Imre polgármester: A tetőfelújításra 3 árajánlatot kért, a képviselő-testület zárt ülésen 

fog erről dönteni. 

 

1. napirendi pont:                Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés  

                                               között tett intézkedésekről 

 

Nagy Imre polgármester: A költségvetési rendelet elkészítéséhez hoztak határozatok az 

elmúlt üléseken. Az SVSE támogatásának 50%-át, és az Életmód Egyesület támogatását már 

folyósították. Az önkormányzati épületek értékbecslése folyamatban van. Az egyházi pince 

vásárlása megtörtént. A településrendezési terv elkészítése folyamatban van. 

 

2. napirendi pont:                Indítványok, bejelentések 

 

Nagy Imre polgármester: Képviselői kérés volt, hogy a székelyzászlót helyezzük ki a 

Polgármesteri Hivatal épületére. Ehhez a címer és zászlórendelet felülvizsgálata folyamatban 

van, az előterjesztést a következő ülésre megkapja a testület. Dr. Szarka János parókus 

kérelmet nyújtott be. Szirmabesenyőbe egy új parókiát építettek, amelyhez hitelt vettek fel. A 

támogatást hiteltörlesztésre kéri. A pénzügyi bizottság 50.000 Ft támogatást javasol. 

Aki egyetért azzal, hogy a Szirmabesenyői parókia 50.000 Ft támogatásban részesüljön 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

Szirmabesenyői parókia támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szirmabesenyői parókia támogatására az 

önkormányzat 50.000 forint összeget határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 



Nagy Imre polgármester: A sajóbábonyi református egyház a templomi orgona felújítására 

kér támogatást, ezzel a kérelemmel fordult a testülethez. Az orgona teljes felújítása 1.560.000 

Ft. A bizottságok 500 ezer forint támogatást javasolnak. Aki egyetért azzal, hogy a 

sajóbábonyi református egyház 500.000 Ft támogatásban részesüljön az orgona felújítására, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábonyi Református Egyházközösség támogatásáról 

 

A Képviselő-testület a Sajóbábonyi Református Egyházközösség részére a templomi orgona 

felújítására 500.000 forint összeg önkormányzati támogatást határoz meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Lehetőség van TAO-s pályázatra, erre az SVSE-nek lehet 

pályázatot benyújtania. A Zöld Akció Egyesület fórumot fog tartani a Művelődési Házban a 

Sajóbábonyi Ipari Park hatásterületén végzett zuzmóflorisztikai felmérés és zuzmótérképezés 

címmel.  

Sebők Lajos és Lakatos Jenő képviselők felvállalták, hogy részt vesznek a mérlegelésben a 

Cirkont Zrt. hulladékszállításánál. 

A Miskolc Kistérség Többcélú Társulással megállapodást kötöttek a Start munkaprogram 

lebonyolítására. Az önerő 360.435 Ft volt, amit átutaltak a társulás részére. Vetőmagra 448 

ezer forintot költött az önkormányzat. A költségvetésbe a képviselő-testület 900 ezer forintot 

különített el tömegsportra. A pályázati kiírást a sport bizottság megfogalmazta. 3 pályázat 

érkezett, amiről zárt ülésen fognak dönteni.  

 

Gazda Lajos alpolgármester: Sok gond van a kóbor kutyákkal. A tanyán lévő kutya kóborol 

és nagyon veszélyes. Kéri a jegyzőt, hogy szólítsa fel az eb gazdáját. A kóbor kutyák 

csapatban járnak. Nyomatékosan rendbe kell tenni a kutyaproblémát. Kezdeményezi, hogy 

tartsanak bejárást a településen az utak, járdák és vízelvezető árkok állapota miatt.  

 

Nagy Imre polgármester: A kutyaoltás megtörtént a településen. Az eb összeírást javasolták 

hamarabb elvégezni. A kutyákat ellenőrizni fogják. 

 

Bencs Gábor képviselő: Döntsenek egy kutya chip leolvasó beszerzéséről.  

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a kutya chip leolvasó beszerzésére 

60.000 forintot biztosítson az önkormányzat, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

Chip leolvasó beszerzéséről 



 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 60.000 Ft összeget biztosít a kutya chip leolvasó 

készülék beszerzésére.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bencs Gábor képviselő: A Béke és a Fazekas utca találkozásánál elhelyezett térfigyelő 

kamerát folyamatosan elmozdítják. Erre megoldást kell találni.  

 

Sebők Lajos képviselő: Javasolja a bejárást a településen, de ennek során a tájházat is nézzék 

meg és tervezzék meg a szükséges felújításokat. 

 

3. napirendi pont:                Tájékoztató a közterület-felügyelő 2012. évi munkájáról, a  

                                               2013. évi célkitűzésekről. 

 

Nagy Imre polgármester: A tájékozatót megkapta a testület. A közterület-felügyelő írt a 

kamerarendszer működéséről is. 

 

Sebők Lajos képviselő: A bizottsági üléseken beszéltek a beszámolóról, megoszlottak a 

vélemények. A közterület-felügyelő végezze el azokat a feladatokat, melyek a munkakörébe 

tartoznak. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Hatékony és jó munkát végez a közterület-felügyelő. Sokszor jár 

gyalogosan a településen. Kéri, továbbra is támogassák a munkáját.  

 

Nagy Imre polgármester: A munkanapokon kívül is jár a településre a közterület-felügyelő. 

 

Bencs Gábor képviselő: Alkalmas embert találtak a közterület-felügyelő személyében. Lehet 

rá számítani, jól végzi a munkáját. Javasolja elfogadni a tájékoztatót. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért a közterület-felügyelő 2012. évi munkájáról szóló 

tájékoztató elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

A közterület-felügyelő 2012. évi munkájáról szóló tájékoztatóról 

 

A képviselő-testület elfogadja a közterület-felügyelő 2012. évi munkájáról szóló tájékozatót. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 



4. napirendi pont:                Tájékoztató a Sajóbábony városban működő polgárőr  

                                               egyesületek 2012. évi munkájáról, a 2013. évi tervekről. 

 

Nagy Imre polgármester: A bizottsági üléseken a beszámolókat meghallgatták. A pénzügyi 

bizottsági ülésen egy kérdés volt a Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület elnökéhez, hogy 

mennyi tettenérés volt 2012-ben. Átadja a szót Mézes István polgárőr elnöknek. 

 

Mézes István elnök: Erre e kérdésre szeretne válaszolni, ezért leírta a 2012. évi részletes 

munkájukat. Ezt ismerteti. 

 

Bencs Gábor képviselő: A Közbiztonsági Polgárőrség könyvelését elhozta. Kéri a testületet, 

hogy a beszámolóját fogadja el. 

 

Sebők Lajos képviselő: Gyalogos járőrözést többször kell szervezni. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A Sajóbábonyi Polgárőr Egyesület irodája a Polgármesteri 

Hivatal épületében van. Szükséges, hogy egy ember mindig az irodában üljön? Jobb lenne, ha 

járőrözne. 

 

Mézes István elnök: Az irodában csak nyugdíjasok ülnek, akiket nem küldene gyalogos 

járőrözésre. Ez az ember a váltásparancsnok, A diszpécseri munkát is végzi, eligazítja a 

polgárőröket, és őrzi az épületet. Erre szükség van. 

 

Nagy Imre polgármester: szavazásra teszi, aki elfogadja a Sajóbábony Város Polgárőr 

Egyesület 2012. évi munkájáról szóló tájékoztatóját kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló 

 tájékoztató elfogadásáról 

 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület 2012. 

évi munkájáról szóló tájékozatóját. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: szavazásra teszi, aki elfogadja a Sajóbábony Közbiztonsági 

Polgárőrség 2012. évi munkájáról szóló tájékoztatóját kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 



Sajóbábony Közbiztonsági Polgárőrség 2012. évi munkájáról szóló 

 tájékoztató elfogadásáról 

 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Sajóbábony Közbiztonsági Polgárőrség  

2012. évi munkájáról szóló tájékozatóját. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont:                Előterjesztés a 2013. évi Közbeszerzési Terv  

                                               megtárgyalására, jóváhagyására. 

 

Nagy Imre polgármester: Az írásos előterjesztést megkapta a testület. A bizottságok 

elfogadásra javasolták a tervet. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra 

teszem, aki egyetért a 2013. évi Közbeszerzési Terv elfogadásával az előterjesztés szerint, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

A 2013. évi Közbeszerzési Tervről 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglalt 

feladatkörében eljárva Sajóbábony Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét e 

határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

6. napirendi pont:                Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának  

                                               módosítására. 

  

Nagy Imre polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok 

megtárgyalták. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem, aki egyetért a 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával az előterjesztés szerint, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 

 



A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 63/2013. (II.12.) önkormányzati 

határozatát. 

 

2. A Képviselő-testület Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosító 

okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

   

3. A Képviselő-testület Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító okiratát elfogadja. 

 

4. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító 

okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár BAZ. Megyei Igazgatósága részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1.-3.: Nagy Imre polgármester 

  4. pont: Likai-Tóth Adél jegyző 

 

7. napirendi pont:       Előterjesztés a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002.  

                                     (VII.3.) önkormányzati rendelet módosítására.  

 

Nagy Imre polgármester: A Dankó P. utca bekerült a rendeletbe, és az utcanevek változása 

miatt volt szükséges a módosítás. Aki egyetért a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 

9/2002. (VII.3.) önkormányzati rendelet módosításával az előterjesztés szerint, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete 

 

A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. 

(VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

  8. napirendi pont:       Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek  

                                        elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet  

                                        megalkotására. 

 

Nagy Imre polgármester: A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 

önkormányzati rendeletet hatályon kívül kellett helyezni. Javaslat volt, hogy egy hasonló 

rendeletet alkosson a képviselő-testület. A rendeletben volt néhány tisztázandó pont. Aki 

egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadásával azzal a módosítással, hogy a tervezet 



szerinti 4. § (1) d pont és 7. § (1) f pontot ne épüljön be a rendeletbe, felül, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Imre polgármester: Az önkormányzatok biztosítást kötnek a vagyonukra. Az iskola 

átadása miatt egyeztetni kell a biztosításról. Ajánlatot fognak kérni a biztosító cégtől. 

 

Bencs Gábor képviselő: A lomtalanítás időpontja 2013. április 12. – 2013. április 19. napjáig 

lesz. Ezt közzé kell tenni a lakosság számára. 

 

Nagy Imre polgármester: A nyári szünet alatt szokták az intézményekben a karbantartást 

elvégezni. Az óvoda június 24. napjától július 14. napjáig lenne zárva. A konyha csak két 

hétig lesz zárva. 

 

Olasz Erzsébet tagóvoda vezető: A dolgozó szülők meg tudják oldani a gyerekek 

elhelyezését. Nem okoz problémát nekik a három hét.  

 

Sebők Lajos képviselő: Nem lenne jobb, ha eltolva lenne a két óvodánál a zárva tartás:  

 

Olasz Erzsébet tagóvoda vezető: Jobb az egységes zárva tartás, így a szabadságot is jobban 

ki lehet venni a dolgozóknak. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az óvoda nyári időszakban három hétig 

legyen zárva, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

Óvoda nyári zárva tartásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajóbábonyi Napköziotthonos Óvoda  2013. június 

24. – július 14. között zárva tart. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

   Domokosné Juhász Judit óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

/Dr. Varga Eszter képviselő megérkezik az ülésterembe. Jelen van 6 fő képviselő./ 



Nagy Imre polgármester: A sporttelep melletti járdát nem sokan használják. Több lakos a 

sportkerítés mellett, a sárban jár a lakótelepre. A hivatal épületébe is behozzák a sarat. Ezt a 

területet felásatta, és tüskés borbolyát akarnak oda ültetni. 

A tömegsportra a családsegítő központtól és a Déryné Szabadidőközponttól kaptak pályázatot.  

 

Bencs Gábor képviselő: Javasolja, hogy a Déryné Szabadidőközponthoz kerüljön a 

tömegsport. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Ne halasszák tovább ezt a dolgot. Döntsenek most. 

 

Sebők Lajos képviselő: A Művelődési Ház rendezvénytervéből van program a tömegsport 

programjába? Mert ha igen, akkor az fedi egymást. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tömegsportot a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár szervezze, és erre 900 ezer forint kapjon az intézmény 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2013.(III.26.) önkormányzati határozata 

 

Tömegsport megszervezéséről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2013. évben a tömegsport megszervezését és 

lebonyolítását a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár intézmény végezze.   

A képviselő-testület a költségvetési tartalék terhére, a tömegsport megszervezésére és 

lebonyolítására 900.000 Ft összeget biztosít a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 

intézmény számára. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

   Sólyom Sándor Műv. Ház igazgató 

Határidő: azonnal 

 

Egyéb hozzászólás nem volt. 

 

Nagy Imre polgármester: Elmondja, hogy a továbbiakban zárt ülésen tárgyalnak, a nyílt 

ülést bezárja. 

 

 (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 

 

      k.m.f. 

 

 

 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 

       jegyző                 polgármester  

 

 

   Gazda Lajos                           Lakatos Jenő 

   jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 


