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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

Készült:  2014. július 16. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 
termében. 

 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülése. 
 
Az ülést vezeti:: Nagy Imre polgármester 
 
Szavazati joggal, jelen vannak:  

 

Nagy Imre polgármester 
Gazda Lajos alpolgármester,  
Lakatos Jenő képviselő, 
Ráduly József képviselő, 

   Dr. Varga Eszter képviselő 

 

Távol maradt:   
 

Bencs Gábor képviselő, 
   Sebők Lajos képviselő. 
 
(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 

Meghívottként jelen vannak:  
 

Likai-Tóth Adél jegyző 

Sólyom Sándor DSZK igazgató 

Rémiás Tibor 

 

Távol maradt: Király Gáborné aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 

 

Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van.  Sebők Lajos 
képviselőtársam jelezte, hogy pár percet késni fog. A mai ülést telefonon hívtam össze, akkor 
elmondtam a napirendi pontokat is. Most szóban ismertetem a napirendi pontokra vonatkozó 
javaslatot: 
 

1. Tájház belső berendezésének a megtárgyalása 
2. Indítványok, bejelentések 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelölöm Dr. Varga Eszter képviselőt és Gazda Lajos 
alpolgármestert. 
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Más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért a napirendi pontok 
megtárgyalásával, illetve annak sorrendiségével, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyével, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontokat, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az alábbi határozatot 

hozta. 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2014. (VII. 16.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

1. Tájház belső berendezésének a megtárgyalása 
2. Indítványok, bejelentések 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Varga Eszter képviselő és Gazda Lajos alpolgármester 
 
 
1. napirendi pont: Tájház belső berendezésének a megtárgyalása 

 

 

Nagy Imre polgármester: Szeretettel köszöntöm Rémiás Tibort, aki eljött tájékoztatni 
minket a tájház berendezéséről, ezen kívül arról kellene döntenünk, hogy ezt tudjuk- e 
finanszírozni. Azzal szeretném kezdeni, hogy a Képviselő-testület részéről felvetődött, hogy a 
tájház belső berendezésének a kialakítását egy későbbi időpontra halasszuk. Szeretnék 
tájékoztatást adni arról, hogy ma kaptunk egy értesítést, ami szerint KEOP-5.5.0/B/12-2013-
0053 azonosítószámú pályázat önerejét az állam állja.  
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Ez nagyon jó dolog. 
 

Nagy Imre polgármester: Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, ha komolyan gondoljuk 
azt, hogy a tájházat augusztus 20-án a Városnapi ünnepségen adjuk át, akkor ezt át kellene 
gondolni. Az alpolgármester úr beszámolt arról, hogy nagyon jó ütemben halad a felújítás. Az 
első festések már készülnek. Azt a tájékoztatást kaptam a vállalkozótól, hogy az ablakokat 
elviszik és leégetik róluk a régi festéket, majd barnára festik le, néhány üveget pótolni kell. A 
Kovács Ernő vállalkozó munkáját az építési vállalkozó is elismeri. Most azt kell eldönteni, 
hogy befogadjuk-e azt az árajánlatot, ami a tájház belső berendezésére vonatkozik. Ha 
befogadnánk az árajánlatot, egy olyan átadó ünnepség lenne, ami ahhoz méltó. 
 

Rémiás Tibor: Miután volt itt egy megbeszélés, az installációs dolgokat megrendeltük. Ezt 
azért kellett sürgetni, mert külföldről érkeznek. Ez egy 1.090.000 Ft -os tétel. Mi úgy 
gondoltuk, hogy ez az első lépés a tájház berendezéséhez. Miután kaptam a polgármester úrtól 
egy telefonhívást, hogy a megrendelésük semmis, mi már azt nem tudtuk visszamondani. 
Most így állunk, a többi dolgot ettől az üléstől tettük függővé. Azt várjuk, hogy milyen döntés 
születik, hogy milyen lépéseket kell tennünk, mikorra kell ezt megcsinálnunk. Mi készen 
állunk, nekünk 20 nap elegendő arra, hogy berendezzük a tájházat. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Ha azt a tételt levonjuk az árajánlatból amit megrendeltek, 
mennyi lenne, amiről most döntenünk kellene.  
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Rémiás Tibor: Bruttó 1.800.000 Ft , de az egész árajánlat végösszege 3.198.000 Ft 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Elég nehéz helyzetben vagyunk. Most közbenső állapotban 
vagyunk. Most döntenünk kell. Ha ránézzünk erre 1.800.000 Ft-ra, megéri az nekünk, hogy 
tologassuk szeptember 16-ig , ha igen, akkor miért. Ha a Képviselő- testület be tudja vállalni, 
akkor augusztus 20-án szépen át lehet adni a tájházat. Én magam azt javaslom, hogy ezt a 
különbözetet rendeljük meg, mert az installációt feltétlenül ki kell fizetni. 
 

Sebők Lajos megérkezik az ülésterembe, jelen van 6 fő képviselő. 
 

Gazda Lajos alpolgármester: A képviselő-testület meghozza a döntést, ezután történik a 
szerződéskötés. És ezután következhet az a lépés, amit megelőlegeztek nekünk, a 
megrendelés. 
 

Rémiás Tibor: Ha jól emlékezem a szóbeli megállapodás egy pénteki nap történt, és hétfőn 
elment a polgármester úr szabadságra. A szóbeli megállapodás alapján rendeltük meg az 
anyagokat, mi nem sürgettük  a papírformát, mert mi 100 százalékra biztosra mentünk, hisz ez 
a képviselő-testület előtt zajlott. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Van az adott szó, van megállapodás és van a képviselő-
testületnek vállalt kötelezettsége a lakossággal szemben, hogy tudja működtetni az 
önkormányzatot, az intézményeit tisztességesen. Nem árulok el titkot azzal, hogy Rémiás 
Tiborral mi barátok vagyunk. Azt látom, veszélybe kerülhet az intézményeink működtetése a 
túlvállalásaink miatt.  
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Az egyenlegünk tartalmazza a 44.000.000 Ft-ot is, aminek célzott a 
felhasználása, ezért ezzel a pénzzel nem lehet számolni.  A döntés joga a testületé, de 
kötelességemnek érzem, hogy újra és újra elmondjam, 2014. évről a 2015. évre legalább 70 
millió forinttal kell fordulnia az önkormányzatnak, ahhoz, hogy ne kerüljünk likviditási 
gondba. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Én kezdettől fogva azt mondom, attól át lehet adni a tájházat, 
hogy nincs berendezve. Az egyik felem azt mondja, hogy ezen az 1.800.000 Ft-on ne múljon, 
de a másik felem azt, hogy semmit ne fizessünk, amit el lehet halasztani, mert baj van. Amit 
megrendeltünk, azt ki kell fizetnünk. Amikor tele van az embernek a zsebe, könnyű azt 
mondani, hogy azon a kicsin nem múlik, de sok kicsi sokra meg, ezt mutatják a számok is. 
Szeptember 15-én látjuk, hogy mennyi pénzünk van.  
 
Lakatos Jenő képviselő: Nekem volna egy javaslatom. Én értem a jegyző asszony és a 
képviselő asszony aggodalmát, mi lenne, ha a fizetés kicsit eltolódna, tehát önök 
megcsinálnák, és mi később kifizetnénk. Kapnánk egy halasztott fizetést. 
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Szeptember középén látjuk a helyi adóbevételek alakulását. A 
fizetési halasztás nem megoldás. A kötelezettség vállalás, az kötelezettség vállalás, fizetési 
halasztás mellett is. Van rá pénzünk, nincs rá pénzünk, nem bonyolult, ezt kell látni vagy 
belátni. 
 
Rémiás Tibor: Mi felajánlottuk a halasztott fizetést is. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Itt nem a szándékkal van baj. 
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Sebők Lajos képviselő: Én sokszor gondolkodtam, hogy ilyen esetben mit lehet tenni. A 
Művelődési ház költségvetéséből el kell vonni annyi pénzt, amennyiből ezt be tudjuk fejezni. 
Nincs más megoldás. 
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Attól, hogy az egyik zsebünkből áttesszük a másikba, nem lesz több 
pénzünk. Mindenki annyit fog elkölteni, amennyi pénze lesz az önkormányzatnak adott 
időben, függetlenül attól, hogy a költségvetésében mi szerepel.  
 
Lakatos Jenő képviselő: Ez olyan rosszul jön ki, ha valami probléma van, akkor mindig azt 
mondjuk, hogy majd a Sólyom úr megoldja, majd a Sólyom úrtól elvonjuk. Nem csak egy 
intézményünk van. 
 

Nagy Imre polgármester: Nekem a következő a véleményem, beterveztük ezeket a 
kiadásokat, nem jellemző, hogy túlköltekeztünk volna. A 44.000.000 Ft-ot nem valószínű, 
hogy ebben az évben fel tudjuk használni, másrészt a 21.000.000 Ft önerőt sem kell 
megfizetnünk. Amit itt hallottam úgy hangzott, mintha nem folyna be semmi pénz ezek után. 
Azért terveztük meg a költségvetést, hogy tudjuk, mit tudunk megvalósítani. Ezeket a 
számokat lényegesen nem szárnyaltuk túl. Mennyi tartalékkal számoltunk?  
 

Likai-Tóth Adél jegyző: 16 millió forinttal, ehhez képest, mint már mondtam, minimum 70 
millióval kellene fordulnunk.  
 

Lakatos Jenő képviselő: Mennyi a havi kiadásunk? 
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Átlagban 23 millió forint.  
 

Gazda Lajos alpolgármester: Azért nem olyan rózsás a helyzet. 
 

Nagy Imre polgármester: Én nem látom veszélyben a finanszírozásunk. 
 

Lakatos Jenő képviselő: Gyakorlatilag most arról az 1.800.000 Ft-ról vitázunk? 
 

Rémiás Tibor: Gyakorlatilag igen és arról, hogy ez augusztus 20-ig megvalósuljon vagy 
halasztódjon. 
 

Gazda Lajos alpolgármester: A határidő eltolása nem célszerű. Ebben a ciklusban át kellene 
adni. Az átadás az augusztus 20-i ünnepséghez méltó. Halasztott fizetésre is van mód. 
 

Nagy Imre polgármester: A lényeg, hogy 1.800.000 Ft-tól kockára tesszük-e az 
önkormányzati költségvetés stabilitását. Szerintem nem. Én úgy gondolom, hogy fog 
képződni annyi tartalék, hogy működtetni tudjuk az intézményeinket. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: 100.000.000 Ft-ból kell gazdálkodni 6 hónapon keresztül. 
 

Sebők Lajos képviselő: A segély kifizetését fel kell függeszteni. 
 

Nagy Imre polgármester: Én ebben a helyzetben sem pánikolok. 
 

Likai-Tóth Adél jegyző: Én nem pánikolok,  hanem számolok. 
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Dr. Varga Eszter képviselő: Amikor a tájház felújítása elindult, szó nem volt arról, hogy 
kompletten kész lesz. Több lépésben szerettük volna.  
 

Sebők Lajos képviselő: Nincs olyan rendezvény, amit el lehet halasztani? 
 

Sólyom Sándor DSZK igazgatója: A költségvetés megtervezett, valós adatokkal, nem csak 
bemondok egy számot. Mennyire tudatosan van megtervezve az is mutatja, hogy talán én 
vagyok az egyetlen intézményvezető, aki nem kér állandóan valamire plussz pénzt. 
Természetesen át fogom tekinteni a költségvetésünket, hogy min tudunk spórolni. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Újabb beruházásba nem lehet gondolkodni, az biztos. 
 

Nagy Imre polgármester: Ezért nem is kezdtük el a pinceházat, mert a tájház felújításnál túl 
léptük, amit a költségvetésbe beterveztük. Amit lehet, azt csináljunk meg. Van valakinek 
kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a 
képviselő-testület úgy dönt, a Tájház ( 3792 Sajóbábony, Kossuth út 77. ) belső kialakításával 
a Dominium Bt. (3508 Miskolc, Dália u. 32. sz.) vállalkozást megbízza, bruttó 3.198.700,- Ft 
áron, a vállalkozási díj összegét az önkormányzat a költségvetési tartalék terhére biztosítja, 
kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A képviselő-testület 4 igen,  0 nem,  2 tartózkodik szavazattal  az alábbi határozatot hozta. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2014. (VII.16.) önkormányzati határozata 
 

A Tájház belső berendezésének kialakításáról 

(Dominium Bt.  megbízása) 
 

A képviselő- testület úgy döntött 
 

1. Tájház ( 3792 Sajóbábony, Kossuth út 77. ) belső kialakításával a Dominium Bt. 
(3508 Miskolc, Dália u. 32. sz.)  vállalkozást megbízza.  

2. A Megbízott az 1. pontban megjelölt munkát bruttó 3.198.700,- Ft áron végzi el. A 
vállalkozási díj összegét az önkormányzat a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Nagy Imre polgármester: Megköszönöm Rémiás Tibor megjelenését. 
 

 
2. Indítványok, bejelentések 

 

Nagy Imre polgármester: Megkérem az alpolgármester urat, számoljon be a folyó 
munkálatokról. 
 

Gazda Lajos alpolgármester: Arról szeretnék tájékoztatást adni, hogy milyen stádiumban 
vannak a folyó munkálatok. Nagyon jó ütemben halad a tájház felújítása. A kőműves 



 

7 

 

munkáról annyit kell elmondanom, hogy a lakással kezdték, majd a melléképület 
felépítésével, aztán az úgynevezett istállóaljzatát, illetve a csűraljzatával folytatták. Az 
udvarán legalább 40 cm földet kiszedtek, hátra depózták a polgármester úr javaslatára. Hoztak 
rá 80-as frakciójú murvát, letömörítették ezek után 20 cm vastagságban apró murva, majd 10-
15 cm vastag beton jött rá. Arra a részre, ami ki volt ásva nem ülepedett le, így hálót raktak le, 
és erre ment a beton. Erre megy a homok. 1 %-os lejtővel készítették, a kapu felé lejt. Úgy 
látom, hogy ebben a hónapban kész lesz. Felvetette Sebők képviselő úr, hogy van-e építési 
napló. Polgármester úr nyitotta meg. Minden be van írva. A hónap végén át lehet adni Rémiás 
úrnak a terepet.  
A másik munkálatoknál, a csatornából lejövő vizet a föld alatt egy csövön keresztül vezetik 
ki. A vállalkozó azt javasolta, ahol fel van repedezve az aszfalt, azt ki kell ásni és ő hoz bele 
mart aszfaltot, amit saját erővel kell bedolgoznunk. Ez benne van a költségbe.  
Volt egy egyeztető tárgyalás pénteken a 2-3-4 -es épülettel kapcsolatban. A tervezőkön kívül 
volt itt villamossági szakember, gépészmérnök is. Vannak nyitott kérdések. Eredetileg, úgy 
volt, hogy oldalról lesz a feljárat, majd a polgármester úr azt módosította. Ez azt jelenti, hogy 
konyhából elveszünk teret.  Az ott dolgozók morgolódtak, hogy így is kicsi a helyük. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Miért belül lesz a feljárat? 
 
Nagy Imre polgármester: Ha kint lenne, akkor azt a részt tönkreteszi, mert az ablaka előtt 
fog felmenni a lépcső, ami egyben balesetveszélyes is. Fedést is terveztek, ami még jobban 
árnyékolja, nem esztétikus. A pincefeljáró helyiségből nyit egy feljárót, csinál egy előteret, és 
összeköti ezzel a feljáróval, felét meghagyja a konyha felé átjárónak. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Az is felmerült, hogy a lift külső szerelése nem praktikus, 
annyiba kerül, mintha benn menne. Volt itt egy liftes szakember is. Ez még nincs lezárva, 
erről beszélnünk kell. 
 

Lakatos Jenő képviselő: Nekem volna egy kérdésem. Két hónappal ezelőtt volt egy 
javaslatom. Felvetettem, doktor úrék előtt azt a bizonyos forgókapu felszerelését, ezzel meg 
tudnánk akadályozni a szabálytalan közlekedést a járdán, gondolok itt  a kerékpárosokra, 
illetve a quadosokra.  
 
Nagy Imre polgármester: valakinek vállalni kell a felelősséget. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Két nappal ezelőtt, majdnem elütött egy kerékpáros.  
 

Nagy Imre polgármester: Határozatot kell hoznunk, mert ha a gyerek rámászik és leesik, 
összetöri magát, ne a MESZ vezetőjét vegyék elő. 
 

Dr. Varga Eszter képviselő: Ha valaki a hintából kiesik, akkor is a MESZ vezetőjét veszik 
elő?  
 

Sebők Lajos képviselő: Nem lehet a KPM-t felhívni, hogy ilyen esetben mit lehet tenni? 
 
Lakatos Jenő képviselő: Amikor itt volt a Bogyay Ferenc rendőrezredes azt mondta, hogy ez 
önkormányzati hatáskör. 
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Dr. Varga Eszter képviselő: Minden ember tudja, hogy mindent rendeltetésének 
megfelelően kell használni. Ezt a járdát is, de ha ezt az emberek nem veszik figyelembe, 
akkor valamit tenni kell.  
Nagy Imre polgármester: Javaslom, hozzunk határozatot. Amennyiben további kérdés, 
hozzászólás nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy dönt, 
Sajóbábony, Kossuth Lajos úti gyalogos járda végére forgókapus átjárót létesít saját 
kivitelezésben, kézfeltartással jelezze. 
 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2014. (VII.16.) önkormányzati határozata 

 
Forgókapus átjáró létesítéséről  

(Sajóbábony, Kossuth úti járda végén) 
 
 

A képviselő- testület úgy döntött, Sajóbábony, Kossuth Lajos úti járda végére (Kossuth Lajos 
út 110.) forgókapus átjárót létesít saját kivitelezésben. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Megkérem Sólyom Sándor művelődési ház igazgatóját, hogy 
számoljon be a Városnapi ünnepségről. 
 
Sólyom Sándor DSZK igazgató: A városnappal kapcsolatban a következőt szeretném 
elmondani, hasonló forgatókönyve lesz, mint az elmúlt években. Délelőtt ráhangoló 
műsorokat terveztünk. Délután a futballpályán felállított színpadon lesznek műsorok. Még 
képlékeny a dolog, mert folynak a tárgyalások. A Korda házaspár jelezte, hogy Putnokon 
fognak fellépni aznap, szívesen eljönnének Sajóbábonyba. Délelőtt lesz mazsorett felvonulás 
és az Ózdi huszárok lovasbemutatója. A Takarékszövetkezet mögötti területen lenne betyár 
stílusú bemutató, ebéd után megint lenne egy bemutató, de  az elegánsabb huszár ruhában. A 
szokásos 1 órás blokkal kezdődik a délutáni műsor: Polgármester úr beszéde, Rezeda 
népdalkör, az egyházak elmondják a beszédüket, kenyérszentelés és a kitüntetések átadása. 
Utána lesz a Minta zenekar, ez könnyűzenei, de népies vonalakat képvisel, Tarnai-Kiss László 
magyar nóta, lesz egy humorista is, de még nincs meg, hogy ki, a Bon-Bon együttesre 
gondoltunk. Szeretnének nálunk fellépni a Korda házaspár, akik nagyon népszerűek a fiatalok 
körében is. Természetesen az ünnepséget a tűzijáték zárja. A tájház átadó ünnepségét is 
terveztük, kétséges volt a sorsa, de úgy tűnik, hogy megrendezésre kerül. Felmerült Mátyás 
László kezdeményezésére az ÉMV baráti kör találkozójának a megrendezése. Akik régen itt 
dolgoztak 20-30 évet az ÉMV-ben, olyan lehetne, mint az osztálytalálkozó, szerintem is 
szívesen összejönnének a volt kollégák. A vendéglátás ugyanúgy lesz, mint a korábbi 
években. Tavaly 700 Ft volt egy adag. Minden 18 éven felüli kapott egy jegyet. Kb.2000 jegy 
ment ki. 
 

Sebők Lajos képviselő: Ez nem olyan nagy szám, ez még vállalható. 
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Sólyom Sándor DSZK igazgató: Nem mindenki élt a lehetőséggel, különböző okok miatt. 
Akik legelőször voltak, a Buffaló, a Fortuna, ők szívesen jönnének. A legközelebbi rendkívüli 
ülésre bekérem az árajánlatokat, szívesen fogadom a javaslatokat, hogy kiket keresek meg. 
Szerződést is szoktunk írni az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva, amit igyekszünk minél 
pontosabban megfogalmazni, hogy később ne legyen vitás kérdés. 
 
Ráduly József képviselő: A salakpályával kapcsolatban szeretném elmondani, a pálya nem 
ott lenne. Beszéltünk róla, hogy esetleg füves pályává alakítjuk. Azzal az a probléma, hogy 
egyrészt drága, másrészt körbe kellene keríteni. Szeretném megkérdezni a Polgármester úrtól, 
hogy néhány közmunkást nem kaphatnánk, akik kiszednék a füvet a salak közül, hogy 
legalább  augusztus 20-ára tetszetőssé tegyük. Le volt glialkázva, de mit sem ért. 
 
Nagy Imre polgármester: Kaptunk 30 fő közmunkást, 10 főt útjavításra, 10 főt csapadék 
vízelvezető árok tisztítására, 10 főt pedig az illegális hulladék lerakás felszámolására. Ebben 
az irányba kell tevékenykedni, ezt szokták ellenőrizni. Lehetett eszközt igényelni 500.000 Ft 
értékben. Igényeltünk aszfaltvágót, fűkaszát, motoros fűrészt. Ki kell jelölni azokat az 
embereket, akik augusztus 1-től december 31-ig ott fognak dolgozni.  
 

Sebők Lajos képviselő: A savas patak medrét kitakarították, a tűzifát elvitték a gallyfát 
otthagyták. 
 
Nagy Imre polgármester: Azt is el fogják vinni. Van valakinek még valamilyen indítványa? 
Amennyiben nincs, köszönöm szépen a munkát. Az ülést bezárom.  
  
 

 
K.m.f. 

 
 
 

   
Nagy Imre        Likai-Tóth Adél 

              polgármester                  jegyző 
 

 
 
Hitelesítők: 

 
 

Gazda Lajos        Dr. Varga Eszter 
     alpolgármester          képviselő 


