1
Farmos Község
Önkormányzat
Jegyzőkönyv
Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 05-én 18.00
órai kezdettel tartott ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr.
Ács József, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Igazoltan távol: Dr. Ács Attila képviselő
Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző, Vassné Tóth Katalin Családsegítő és
Gyermekjóléti Szoltálat vezető, Jezsikné Kármán Teréz Művelődési Ház és Könyvtár
vezető, Babicz Tamás tervező
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Miknai Ferenc és Kollár Ferenc képviselőket. .
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyvvezetőre és hitelesítőkre tett
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta.
63/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és
jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot
elfogadta.
Horváth László polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok
sorrendjétől történő eltérést, hogy a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére a
kivitelező kiválasztása napirendi pont az ülés végén kerüljön megtárgyalásra.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
64/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi
pontok sorrendjétől történő
eltéréshez
hozzájárul, miszerint az utolsó napirendi
pontok között szerepeljen a „Polgármesteri
Hivatal komplex akadálymentesítésére a
kivitelező kiválasztása” című napirendi pont.
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Horváth László polgármester: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal komplex
akadálymentesítésére a kivitelező kiválasztása napirendi pontot zárt ülés keretein belül
tárgyalják, ugyanis az 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdése b) pontja alapján a
Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
65/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a) és b)
pontjának
felhatalmazása
alapján
a
„Polgármesteri
Hivatal
komplex
akadálymentesítésére
a
kivitelező
kiválasztása”
című
napirendi
pont
tárgyalásának zárt ülésen való megtartását
rendeli el.
Napirend:
Nyílt ülés keretein belül:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2./ Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Programjának jóváhagyása
Előadó: Horváth László polgármester/ Vassné Tóth Katalin
3./ Farmos Község Önkormányzata a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással
kötendő Feladat-ellátási szerződés elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
4./ Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
5./ Egyebek…
Előadó: Horváth László polgármester
Zárt ülés keretein belül:
6./ Pozsonyi Zsolt kérelme
Előadó: Horváth László polgármester
7./ Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére a kivitelező kiválasztása
Előadó: Horváth László polgármester
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8./ Díszpolgári Cím adományozása
Előadó: Horváth László polgármester
Napirend:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
Horváth László polgármester: Ismerteti a két ülés között történt eseményeket.
 2011. június 18-án a tanévzáró ünnepségen a játszótér átadásra került, javaslata
szerint várhatóan augusztusra megerősödik a fű annyira, hogy igénybe vehetik a
gyerekek.,
 2011. június 26-án a Rózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke és vezetősége
megválasztásra került. Az egyesület új elnöke Szegedi Tibor lett,
 2011. június 29-én Településrendezési Terv készítéséről szóló tájékoztató volt
Nagykátán. Lényegesen nagyobb szerepet kap a Településrendezési Terv
készítésénél az erdő telepítésre alkalmas területeknek a becsben tartása,
 2011. június 30-án lakossági fórum volt a csatorna beruházással kapcsolatban.
Horváth László polgármester: Kéri, elfogadja a két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
66/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester úr tájékoztatását a két
ülés között történt eseményekről elfogadja.
Horváth László polgármester: Az írásos előterjesztésben a képviselők megkapták a II.
negyedéves határozatok gyűjteményét, kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a II. negyedéves határozatokról szóló
tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester úr tájékoztatását a
2011. évi II. negyedévi testületi határozatok
végrehajtásáról elfogadja.
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Napirend:
2./ Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Programjának jóváhagyása
Horváth László polgármester/Vassné Tóth Katalin
Horváth László polgármester: Felkéri Vassné Tóth Katalint, a Tápiószele Székhelyű Közös
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy amennyiben van
kiegészítenivalója az írásos előterjesztéshez tegye meg.
Vassné Tóth Katalinnak kiegészítenivalója nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri a képviselőktől, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják
el hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Tápiószele Székhelyű Közös
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jelen előterjesztéshez csatolt
Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.
évre szóló Szakmai Programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
3./ Farmos Község Önkormányzata a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással
kötendő Feladat-ellátási szerződés elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A továbbtanulás terén működne az együttműködés. Az
írásos előterjesztéssel kapcsolatban várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja Farmos Község Önkormányzata a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötendő Feladat-ellátási szerződését,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

5
69/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi
Társulással
kötendő
Feladat-ellátási
szerződést, mely a továbbtanulási- és
pályaválasztási tanácsadás ellátására irányul, a
csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Napirend:
4./ Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Kéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyék fel kérdéseiket,
mondják el hozzászólásaikat.
Kollár Ferenc képviselő: Az összes Alapító Okiratban van egy olyan pont, hogy az
intézmény gazdálkodása: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a
könyvelést és a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportja látja el. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 2009. év végén
és 2010-ben is szóba került, hogy ez a rész rossz, az akkori Pénzügyi Bizottság javaslatot
tett a Képviselő-testületnek, hogy ne fogadják el a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
amely meg is történt, hogy nem fogadták el, mert az Alapító Okiratban az volt benne, és
arra hivatkoztak, hogy jogszabály ellenes, 2010. január 01-től nincs olyan, hogy részben
önállóan gazdálkodó, hanem önállóan működő van. Tehát az összes intézménynél, ahol az
szerepel, hogy részben önállóan gazdálkodó, kéri kijavítani önállóan működőre.
Az Önkormányzat Alapító Okiratánál a 11. pontnál önállóan működő, gazdálkodó a helyes
megnevezés. A 19. pontban önállóan működő költségvetési szerveire kellene kijavítani.
Szakfeladatokat nagyon hiányosnak tartja, óvodai, iskolai étkeztetés, óvodai ellátás, SNI
ellátást óvodában, általános iskola 1-4., általános iskola 5-8., általános iskola SNI ellátás 14, 5-8, európai parlamenti választások, országos és helyi népszavazások, tanulószoba,
óvodáztatási támogatás, könyvtári szolgálat, közhasznú foglalkoztatás, munkahelyi
étkezés, szennyvíz elhelyezés, útépítés, folyóirat kiadás, állategészségügy, pályázat és
támogatás kezelés, munkanélküli ellátások finanszírozása, vízellátás, vízminőség védelem,
egyéb eseti pénzbeli ellátások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, civil
szervezetek támogatása, könyvtári állománygyarapítás nyilvántartás, közművelődési
tevékenység és támogatása, közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
stb… Tehát ezeket szedte össze, hogy benne vannak az Önkormányzati feladatok között, és
ha a szakfeladat rendet megnézik, akkor az csak egy kivonata neki, nagyon sok mindent
csinál az Önkormányzat, aminek benne kellene, hogy legyen.
Látott olyanokat, hogy megbontva, hogy mik azok a szakfeladatok, amelyet az
Önkormányzat, mint alaptevékenységet végez, és mik a kiegészítő tevékenységek és a
kisegítő tevékenységek, ez egyedül az iskolánál történt meg így részekre bontva, az
Önkormányzatnál nem történt meg. Meglepődve látta, hogy az előző Alapító Okiratban
benne voltak olyan szakfeladatok is, amik fölöslegesek voltak, pl.: gimnáziumi nevelésoktatás nappali rendszerű, szakközép iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű, szakiskolai
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oktatás nappali rendszerű, pedagógiai szakszolgálatok, aktív fekvőbeteg ellátás,
közegészségügyi és járványügyi ellátás, mentőszolgálat,- ebből pedig hiányoznak olyanok
amiknek benne kellene, hogy legyenek az Önkormányzat Alapító Okiratában.
Horváth László polgármester: Javasolja, hogy mivel ennyi mindent felsorolt a képviselő úr,
hogy vegyék le a napirendi pontról az egészet és adják vissza a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottságnak átdolgozásra és utána hozzák ismét a testület elé.
Kollár Ferenc képviselő: Az Önkormányzat Alapító Okiratán kívül, a többi Alapító
Okiratnál csak 1-1 mondatot kell módosítani.
Kudett Magdolna jegyző: Úgy gondolja, hogy az a legjobb, ha csokorba az összes vissza
lesz adva.
Kollár Ferenc képviselő: Kérdése, hogyha nem történik meg időben az Alapító
Okiratoknak a megfelelő módosítása, akkor éri-e az önkormányzatot olyan hátrány, hogy a
normatívákból visszavon a Magyar Államkincstár? Mi az a határidő, ameddig ezt meg
lehet csinálni, hogy be lehessen küldeni, hogy ne legyen normatíva megvonás?
Kudett Magdolna jegyző: Azt tudja, hogy vontak vissza normatívát a tavalyi évre
vonatkozólag, de csak az iskola tekintetében és nem a Polgármesteri Hivatal tekintetében,
és ahogyan elmondta az igazgató úr az iskolánál az az egy mondat hiányzott.
Kollár Ferenc képviselő: Akkor még nem csak az az egy mondat hiányzott, 2010. január
01-től új szakfeladat számok szerint kellett volna módosítani és ez nem történt meg, csak a
2010. május 12-i ülésen, amikor nem voltak meghíva az intézményvezetők, a jegyző sem
volt jelen. Ugyanis jóval előbb elhagyta az ülést, egyebek napirendi pont keretében
tárgyalták, elolvasta az ülés jegyzőkönyvét. Ennek már 2010. január 01-én életbe kellett
volna, hogy lépjen, a többi Önkormányzat általában 2009. nyarán megcsinálta. Az
iskolánál az SZMSZ-ben úgy csinálták, hogy megcsinálták a régi számokkal és odaírták,
hogy december 31-ig érvényes, és onnantól kezdve a törvény erejénél fogva megszűnik és
2010. január 01-től pedig ezekkel a számokkal lesz érvényes, és ezek a számok nem
kerültek be, erre kapott az Önkormányzat felszólítást, hogy változtassák meg a számokat és
ezek a megváltoztatott számok kerültek 2010. május 12-én elfogadásra. A módosításkor az
az egy mondat maradt benne rosszul. Valószínűleg azért vontak vissza normatívát, mert
januártól májusig nem voltak megfelelőek a számok.
Az iskolánál, óvodánál, könyvtárnál és a vízműnél csak az az egy mondat nem jó,
véleménye szerint azokat a módosítással el lehetne fogadni, csak a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát kellene visszaadni átdolgozásra, nehogy az miatt vonjanak meg
normatívát, hogy nem lett megfelelő időre módosítva.
Kudett Magdolna jegyző: Nem tudja, hogy honnan vette ezt a Kollár képviselő úr, mert az
Önkormányzat semmilyen felszólítást nem kapott a tavalyi év folyamán. A belső ellenőr és
a könyvvizsgáló is leírta, hogy az Alapító Okiratok be vannak jegyezve, tehát ez alapján
kapja az Önkormányzat a normatívát, és a tavalyi évben, ahogyan kiadták a végrehajtásról
a rendeleteket, illetve az iránymutatást, akkor lettek módosítva májusban az Alapító
Okiratok.
Kollár Ferenc képviselő: 2009-ben adták ki az új TEÁOR számokat és akkor kellett
megcsinálni a módosításokat.
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Horváth László polgármester: Visszavonja a saját javaslatát, hogy az összes Alapító
Okiratot utalják vissza átdolgozásra, javasolja elfogadni Kollár Ferenc képviselő javaslatát,
mely szerint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát visszautalják átdolgozásra, az iskola,
óvoda, könyvtár, vízmű Alapító Okiratait pedig az egy mondat módosításával fogadják el,
mely szerint a részben szó kihúzásra kerül és a gazdálkodó szó helyett működő szó lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítása visszautalásra kerüljön a Pénzügyi Bizottságnak
átdolgozásra, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
70/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának
módosítását
visszaküldi
átdolgozásra a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottságnak.
Határidő: azonnal/soron következő bizottsági
ülés
Felelős: jegyző/Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi
Bizottság Elnöke
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az Általános Iskola Alapító Okiratát a 15.
pont módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
71/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Iskola Alapító
Okiratának módosításához az alábbiak szerint
hozzájárul:
Az alapító okirat 15.) pontja helyébe az alábbi
szöveg lép
„Saját gazdasági szervezetén belül kell
megoldania a
-munkaerő-gazdálkodással,
-minimális készpénzkezeléssel,
kapcsolatos,
az
intézményre
kiterjedő
valamennyi feladatot.
Az
intézmény gazdálkodása:
önállóan
működő, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
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rendelkező költségvetési szerv, a könyvelést és
a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja
el. A munkáltatói jogokat az intézmény
vezetője gyakorolja.
Farmos, 2011. július …

Horváth László
polgármester”

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Közművelődési Könyvtár Alapító
Okiratát a 16. pont módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
72/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közművelődési Könyvtár Alapító
Okiratának módosításához az alábbiak szerint
hozzájárul:
Az alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi
szöveg lép
„Saját gazdasági szervezetén belül kell
megoldania a
-munkaerő-gazdálkodással,
-minimális készpénzkezeléssel,
kapcsolatos,
az
intézményre
kiterjedő
valamennyi feladatot.
Az
intézmény gazdálkodása:
önállóan
működő, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából rész jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv, a könyvelést és
a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja
el. A munkáltatói jogokat az intézmény
vezetője gyakorolja.
Farmos, 2011. július …
Horváth László
polgármester”

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Községi Óvoda Alapító Okiratát a 17.
pont módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Óvoda Alapító Okiratának
módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:
Az alapító okirat 17.) pontja helyébe az alábbi
szöveg lép
„Saját gazdasági szervezetén belül kell
megoldania a
-munkaerő-gazdálkodással,
-minimális készpénzkezeléssel,
kapcsolatos,
az
intézményre
kiterjedő
valamennyi feladatot.
Az
intézmény gazdálkodása:
önállóan
működő, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv, a könyvelést és
a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja
el. A munkáltatói jogokat az intézmény
vezetője gyakorolja.
Farmos, 2011. július …

Horváth László
polgármester”

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja a Vízmű Alapító Okiratát a 14. pont
módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
74/2011. (07.05.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vízmű Alapító Okiratának
módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:
Az alapító okirat 14.) pontja helyébe az alábbi
szöveg lép
„Az intézmény önállóan működő költségvetési
szerv. Az intézmény a tervezésben,
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költségvetési beszámolóban és a könyvviteli
elszámolásban a Polgármesteri Hivatal útján és
az általa meghatározott módon vesz részt.
Farmos, 2011. július …

Horváth László
polgármester”

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Napirend:
5./ Egyebek…
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A közeljövőben el kell dönteni a pályázatoknak a sorsát,
hogy melyek azok, amelyeken indulni szeretnének, ugyanis szeptemberben indulnak a
LEADER pályázatok. Szeretné, ha a HAJT-A csapat honlapján mindenki megnézné a
pályázati lehetőségeket, amelyeket már írásos formában is megkaptak, és kialakítanák a
véleményeket, hogy mely pályázaton induljanak. Úgy gondolja, hogy a jövőben többet
pályáznának és ha szükséges a rulír hitelt is igénybe vennék hozzá.
Kéri, hogy tegyék fel a napirendi pontokon túli kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: Szóba került, hogy augusztusban majd
valószínűleg megnyílik a játszótér a gyerekek előtt, ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy a
játszótér használati rendet, szabályzatot ki készíti el, és addigra elkészül-e?
Horváth László polgármester: El kell, hogy készüljön addigra, valószínűleg a Kollár
igazgató úr és az Önkormányzat fogja együtt elkészíteni.
Megemlíti, hogy a lakosok felé kimentek a gyomirtással kapcsolatos felszólítások, sokan
eleget tettek a felszólításnak és rendbe tették az udvart, olyanok is vannak, akik haladékot
kértek.
Többen is jártak a napokban Csemőn és azt mondták, hogy érdemes lenne a testületnek
elmenni megnézni, hogy ötleteket és tapasztalatokat szerezzenek, mert csodálatos.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: A nyílt ülést bezárja.
Kmf.
Horváth László
polgármester
Miknai Ferenc
jkv. hitelesítő

Kudett Magdolna
jegyző
Kollár Ferenc
jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv.

