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Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
 25/221-102,  25/220-370  titkar.aphiv@invitel.hu

JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok:
1.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetése első félévi alakulása, költségvetés módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
2.) Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének első
félévi alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
3.) Tájékoztató Alap Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének első félévi
alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
4.) Egyebek, bejelentések

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IX. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
136/2010. (IX. 21.) számú határozat: Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetése módosítása
137/2010. (IX. 21.) számú határozat: Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi
költségvetése módosítása
138/2010. (IX. 21.) számú határozat: Alap Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének első félévi alakulásáról
tájékoztató elfogadása
139/2010. (IX. 21.) számú határozat: 111/2010. (VII. 6.) számú határozat kiegészítése (infrasturkt. beruh. Cecei
Tagóvoda)
140/2010. (IX. 21.) számú határozat: 83/2010. (V. 31.) számú határozat kiegészítése
141/2010. (IX. 21.) számú határozat: 84/2010. (V. 31.) számú határozat kiegészítése
142/2010. (IX. 21.) számú határozat: 85/2010. (V. 31.) számú határozat kiegészítése (költségvetési szervek
teljesítményterv készítése alóli felmentése)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 21-én 17.00 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme
Jelen vannak: Méhes Lajosné
Alpek János
Erős István (később érkezik)
Erős Gábor (később érkezik)
Salamon Lajos
Szabó János
Szopori György
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Igazoltan távol:

Bölcskei Jenőné
Horváth József

települési képviselők

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési képviselő
közül 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Salamon Lajos
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Salamon Lajos
képviselőt 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.
Méhes Lajosné polgármester:
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyit
javasolja.
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács
Györgyit külön határozathozatal nélkül – 6 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
figyelembevételével.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok

A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal nélkül
- 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint
elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetése első félévi alakulása, költségvetés módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
2.) Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének első
félévi alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
3.) Tájékoztató Alap Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének első félévi
alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
4.) Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELSŐ
FÉLÉVI ALAKULÁSA, KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
Méhes Lajosné polgármester:
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt megkapták. A 2010. évi LXIII. törvény 2010.
július 14-i hatállyal módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt. A módosítás
értelmében a fenntartónak nem kell beszereznie a közoktatási intézmény költségvetésének
meghatározása és módosítása során a közoktatásról szóló törvény 102. § (3) bekezdésében
meghatározott szervezetek, azaz az alkalmazotti közösség, a szülői szervezetek véleményét.
Az előterjesztésben rögzített határozati javaslat a társult önkormányzatokra nézve helyes, hiszen ők
véleményezik előzetesen a költségvetés módosítását, míg Alap Község Önkormányzat Képviselőtestülete ezt elfogadja, jóváhagyja. Társult Önkormányzatok Képviselő-testülete előzetesen
egyetértő véleményüket nyilvánították az óvodai társulás költségvetése módosítását érintően.
Alap Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet. Felkéri a
Pénzügyi Bizottság elnökét, Salamon Lajos képviselőt, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét,
javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetése első félévi alakulást megtárgyalta jóváhagyásra és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületeknek.

4
Alpek János alpolgármester:
A kiküldött anyagban az első oldalon a „2009. évi költségvetés zárásakor kimutatott és elfogadott
társulási maradványok a tagóvodák önkormányzatai részére visszautalásra kerültek 12.436 ezer
forint összegben a pénzmaradvány terhére”ez mit takar? Nem tud tiszta képet látni.

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A 12.436 ezer forint pénzmaradvány a tavalyi közüzemi számlák áthúzódásából is adódott, hiszen
az utolsó hónapok közüzemi számlái ez év elején jelentkeztek, ezek kerültek a társult
önkormányzatok által átszámlázásra. A társulás zárszámadásában elfogadott pénzmaradvány
összege visszautalásra került valamennyi társult önkormányzat részére.
Erős Gábor és Erős István képviselők 17.20 órakor megérkeztek a képviselő-testületi ülésre.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti határozati javaslatát, kéri, hogy aki egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
136/2010. (IX. 21.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szóló, 2010. évi költségvetése módosítására irányuló előterjesztést és a társult
önkormányzatok egyetértő véleményének birtokában az alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése
bevételi előirányzatának 172.644 ezer forintra, kiadási előirányzatának 172.644 ezer
forint összegre történő módosítását elfogadja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 77.949 ezer
forintra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 20.504 ezer forintra, dologi és
egyéb folyó kiadási előirányzat 51.741 ezer forintra, működési célú pénzeszköz
átadás előirányzat 12.436 ezer forintra, szociális juttatások előirányzat 14 ezer
forintra, felhalmozási kiadás előirányzat 10.000 ezer forintra történő módosítását
elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése módosításának megfelelően - az
önkormányzat költségvetési rendelete módosításának előkészítéséről - rendelettervezet
elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal
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2.)
TÁJÉKOZTATÁS
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN
KÖZSÉGEK
KÖRJEGYZŐSÉGE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSŐ FÉLÉVI
ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a körjegyzőség költségvetésének módosítására irányuló előterjesztést a képviselők
a meghívóval együtt megkapták. Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete tegnapi
ülésén a költségvetés módosítását jóváhagyta. A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta. Felkéri a
Bizottság elnökét, hogy a javaslatát ismertesse.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének első
félévi alakulásáról, költségvetés módosítására tett javaslatot megtárgyalta jóváhagyásra, elfogadásra
javasolja a képviselő-testületeknek.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester szavazásra
teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
137/2010. (IX. 21.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alap-Alsószentiván
Községek Körjegyzősége gazdálkodásának első félévi alakulásáról történő tájékoztatást, a
Körjegyzőség 2010. évi költségvetése módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
I.

A Képviselő-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 39.577 ezer forint összegre, kiadási
előirányzatának 39.577 ezer forint összegre történő módosítását elfogadja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi juttatás előirányzat 28.937 ezer Ft-ra,
munkaadókat terhelő járulék előirányzat 7.162 ezer forintra, dologi és egyéb folyó
kiadási előirányzat 165 ezer forintra, támogatásértékű kiadás előirányzat 422 ezer
forintra, tartalék előirányzat 1.671 ezer forintra történő módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Körjegyzőség 2010.
évi költségvetése módosításának megfelelően - az önkormányzat költségvetési rendelete
módosításának előkészítéséről - rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal
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3.) TÁJÉKOZTATÓ ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták. Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetése első félévi alakulásáról szóló előterjesztést
valamint a költségvetés módosítását. Felkéri a Bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének első félévi
alakulását, költségvetés módosítására tett javaslatot megtárgyalta jóváhagyásra, elfogadásra
javasolja a képviselő-testületeknek.
Alpek János alpolgármester:
Az önkormányzat és a körjegyzőség bevételeinek alakulásánál (1-es melléklet 27. sor) 191% a
teljesítés a módosítotthoz képest? Miből adódik ez, illetve a körjegyzőség bevételi előirányzat
alakulásának (1-es melléklet 150. sor) teljesítési oszlopában 9.693 ezer forint szerepel.
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Elmondja, hogy sajnos gépelési hibáról van szó. A jó szám 2.779 ezer forint, a teljesülés 54 %. A
körjegyzőségi költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben az összeg jól szerepel, az a helyes
számadat, az általa elmondottal azonosan.
Alpek János alpolgármester:
A körjegyzőségnél a bevételi előirányzat alakulásának teljesítési oszlopában 9.693 ezer forint (az 1.
számú melléklet 40-es sora) ez is rossz?
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Elmondja, hogy amit az Alpek János alpolgármester úr kérdezett, az két különböző adat. A 81-es
sorban szerepel az állami hozzájárulás a körjegyzőség működéséhez, a 150-es sorban az
önkormányzat hozzájárulása a működéshez. Az egyiket az állam, másikat az Alap Község
Önkormányzat biztosítja.
Alpek János alpolgármester:
Az 1 melléklet 53.-as sorában szereplő átfutó bevétel mínusz 10.172 ezer forint miből adódik?
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Az 1 melléklet 53.-as sorában szereplő átfutó bevétel a június 30.-ai állapot tükrözi.
A 2009. év decemberében kapott nettófinanszírozás összegét, ami 2010. év januárjában
visszavonásra kerül. A 2009. évi mérlegben az átfutó bevétel záró egyenlege, amivel a 2010. év
megnyitásra kerül, és a beszámolóban szereplő záró állapot összegezése után nulla az állomány.
Méhes Lajosné polgármester:
Megkérdezi, hogy aki az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelettervezettel egyetért, az kézfelemeléssel
jelezze.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal alábbi rendeletet
alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2010. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Méhes Lajosné polgármester:
Megkérdezi, hogy aki az önkormányzat 2010. évi első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót
elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
138/2010. (IX. 21.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Alap Község Önkormányzat
2010. év első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és annak tartalmát elfogadta.

4.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a) Cecei Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése tárgyban hozott határozat módosítása
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Alap Község Önkormányzata, mint gesztortelepülés pályázatot nyújtott be és nyert el a Cecei
Tagóvoda infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás keretében a Cecei Tagóvoda épületének
fűtéskorszerűsítési munkái történnek meg. E tárgyban a Képviselő-testület 111/2010. (VII. 6.)
számmal határozatot hozott. A határozat tartalma szerint Alap Község Polgármesterét, mint az
Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhelytelepülésének polgármesterét, a pályázat tárgyát
képező beruházás megvalósítására benyújtott legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással
szerződéskötésre hatalmazta fel az e célra az önkormányzathoz érkezett pályázati támogatás terhére.
A beruházás önrészét Cece és Alap Község Önkormányzata által kötött megállapodás alapján Cece
Nagyközség Önkormányzata vállalta.
A határozathozatal időpontjában nem volt ismert a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás neve,
így e tárgyban hozott határozatot szükséges megerősíteni. Ismerteti határozati javaslatát. Kéri a
Képviselőket, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.
Aki egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
139/2010. (IX. 21.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 111/2010. (VII. 6.) számú határozatát
alábbiak szerint kiegészíti:
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Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert,
hogy az Alapi Óvoda Cecei Tagóvodájának Cece, Deák Ferenc utca 35. szám alatti épületének
fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzésére szerződést kössön a Gázmodul Weisz Kft.-vel (7000
Sárbogárd, Ady Endre út 215., képviseli: Weisz Györgyné ügyvezető igazgató,
cégjegyzékszáma: 07-09-005200) bruttó 9.992.191 forint összegű vállalkozói díj mellett.

b) Költségvetési szervek teljesítménytervek készítése alóli felmentése
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2010. május 31-én tartott ülésén hozott határozatokat a
Körjegyzőség, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde, a Cecei Általános Iskola, mint
költségvetési szervek megvalósítási terv készítése alóli felmentésről. Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény arra is lehetőséget ad, hogy a teljesítménytervek készítése alóli
felmentésről határozatban rendelkezzen a Képviselő-testület.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti határozati javaslatait. Kéri, hogy aki a körjegyzőség teljesítménytervének készítése alóli
felmentésével egyetért, az, kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
140/2010. (IX. 21.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2010. (V. 31.) számú határozatát alábbiak
szerint kiegészíti:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
(7011 Alap, Vörösmarty utca 7., törzskönyvi azonosító száma: 639327) költségvetési szerv
esetén 2010.-2011. években a teljesítményterv elkészítésétől eltekint.

Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde teljesítménytervének készítése alóli
felmentésével egyetért, az, kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
141/2010. (IX. 21.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 84/2010. (V. 31.) számú határozatát alábbiak
szerint kiegészíti:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége
(7011 Alap, Dózsa György utca 31., törzskönyvi azonosító száma: 764146) költségvetési szerv
esetén 2010.-2011. években a teljesítményterv elkészítésétől eltekint.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki a Cecei Általános Iskola teljesítménytervének készítése alóli felmentésével egyetért,

9
az, kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
142/2010. (IX. 21.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 85/2010. (V. 31.) számú határozatát alábbiak
szerint kiegészíti:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola (7013 Cece, Árpád
u. 3.) költségvetési szerv esetén a 2010.-2011. években a teljesítményterv elkészítésétől eltekint.

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az I. félévi beszámolóban is látszik, hogy pénzügyi problémái Alap Község
Önkormányzatának nincsenek. Működési hitelt nem kellett felvenni.
Az önkormányzat számláján 33.764.116.- forint van, ebből kifizetésre kerül a cecei óvodai
beruházása, ami 10 millió forint, az alapi óvoda eszközbeszerzése 1 millió forint, az orvosi rendelő
berendezése 600 ezer forint, 22 millió forint körül marad.
A képviselő-testület büszke lehet, hogy így tudja zárni ezt a ciklust. Tenni is tudtak a településért
négy év alatt. Megköszöni a testület munkáját, a jövőre tekintettel valamennyi képviselőnek jó
egészséget, kitartást kíván.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 17.45 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Zuppon Andrea
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

