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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült:  Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-án,  
                18.00 órakor tartott közmeghallgatáson.              
 
Közmeghallgatás helye: Tornacsarnok. 
 
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester, 
                         Hegedűs György alpolgármester, 
                         Béres Magdolna,  
                         Béres Mária,                                                 
                         Dávid Kornélia Anikó és 
                         Tóth Gábor képviselők, 
                         Soltiné dr. Pap Anikó jegyző, 
                         a község lakosságából 55 fő.  
 
Igazoltan van távol: Bugyi Sándor képviselő. 
 
Kun Szilárd  polgármester köszönti a község lakosságából megjelent érdeklődőket, a 
meghívott vendégeket, az ülést megnyitja. A polgármester elmondja, a közmeghallgatás 
testületi ülésként működik. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 5 fő 
jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid 
Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      15/2012.(II.13.)sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat: 
 
1./  MOL Nyrt. tájékoztatója a településen zajló munkálatokról 
2./  2011. évi beszámoló 
3./  2012. évi költségvetési tervezet ismertetése 
4./  Egyebek 
5./  Hozzászólások 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                              16/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendi 
                                                              pontjait elfogadta. 
 
 
Kun Szilárd  polgármester átadja a szót Benkő Ibolyának, a MOL Nyrt. képviselőjének, hogy 
tájékoztassa a lakosságot a településen folyó munkálatokról. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: MOL Nyrt. tájékoztatója a településen zajló munkálatokról. 
           Előadó: Benkő Ibolya a MOL Nyrt. képviselője köszönti a megjelenteket. Bizonyára 
                        látták és tapasztalták, hogy kutatófúrást végeznek a településen, Tápióság 1. 
                        néven. Az előkészületi munkálatokat tavaly kezdték, ebben az évben került sor 
                        a kút felállítására és a fúrási munkálatokra. 2790 méter mélyre tervezett kutató- 
                        fúrásról van szó, a  45 napból még 30 nap fúrási munkálat van hátra. 
                        Ezután kisebb berendezéssel 2-3 hetes időtartamban rétegvizsgálat mérése 
                        kezdődik. A fúrásra a bányakapitányságtól az engedélyt megkapták, az érintett 
                        területek tulajdonosaival megállapodást kötöttek, a szakhatóságok az észrevé- 
                        teleiket megtették az építési engedély kapcsán. Köszönik a lakosság türelmét, 
                        megértését, amennyiben kérdés van, megpróbálnak válaszolni, az adódó prob- 
                        mákat kezelni. 
 
Rátódiné Kun Katalin : a mai napon a Polgármesteri Hivatal felé írásos bejelentést tettek. 
Mivel a fúrás közelében laknak az éjszakai zaj számukra nagyon zavaró, szeretné 
megkérdezni tudnak-e tenni valamit. Tudja, fontos amit végeznek, de két kisgyermekük van 
és a másik problémájuk, hogy a gépjárművek nagy sebességgel közlekednek. Szeretné 
megkérdezni, hogy a lakóépületben nem fognak-e kárt okozni, az úttól négy méterre vannak. 
 
Benkő Ibolya a MOL Nyrt. képviselője megérti a kérést, jogos az aggodalom. A zajjal 
kapcsolatban elmondja, éjszakára nem lehet a fúróberendezést leállítani, 24 órás munkát 
végeznek. A zajvédő falat végig fogják vinni, a személyes elérhetőséget elkéri, a kollégák 
megkeresik, felveszik a kapcsolatot. 
 
Bali Ferenc a MOL Nyrt. műszaki vezetője tájékoztatásul elmondja, az 5 km-es 
sebességkorlátozási táblát kitették, most ez az utca sarkára került. Felhívják a figyelmet, hogy 
a közlekedési szabályokat tartsák be, nagyobb odafigyelést kérnek. Zajvédő falat rendelnek 
még és tovább építik. 
 
Rátódiné Kun Katalin : megköszöni az intézkedést. 
 
Galambosi Zoltán: azt szeretné megkérdezni, miért most kapnak tájékoztatást, úgy gondolja 
a munkálatok elkezdése előtt kellett volna a lakosságot tájékoztatni. A továbbiakban arról 
érdeklődik, hogy mi történik, ha a kitermelés beindul, mi lesz a község profitja. 
 
Halasi Anita: a jövő képről szeretne tájékoztatást kapni, amennyiben sikeresek a fúrások, a 
kitermelés beindul, ez a településen keresztül történik-e? 
 
Benkő Ibolya a MOL Nyrt. képviselője elmondja, a jogszabályok szerint, ha olyan mértékű a 
terhelés a vizsgálatokról készülteket kifüggesztik a lakosság tájékoztatására, a szóban forgó 
munkálatok nem esnek ebbe bele. 
 
Bali Ferenc a MOL Nyrt. műszaki vezetője a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, 
megnézik mennyire jók a rétegek, mennyi olajat tudnak kinyerni. Ha kedvező, akkor 
gyűjtőállomás lesz építve, az olaj vezetéken megy a központi gyűjtőbe, amely a lakosságnak 
nem zavaró. A településnek az adókból való befizetések jelentenek bevételt. 
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Benkő Ibolya a MOL Nyrt. képviselője mégegyszer megköszöni a lakosság megértését, 
türelmét. A felmerült problémákat kiemeltek fogják kezelni. 
 
Ku Szilárd  polgármester megköszöni a tájékoztatást. 
 
                                                                 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2011. évi beszámoló. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester a 2011. évi beszámolót a szociális ellátások ismer- 
                        tetésével kezdi. Az év során átmeneti segélyben 82 fő részesült, összesen 119 
                        alkalommal. Étkezési térítési díj támogatás 22 fő vett igénybe, temetési segély- 
                        ben 12 fő részesült. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 18 fő ré- 
                        szesült. Óvodáztatási támogatást 1 főnek nyújtottunk, gyermekvédelmi támo- 
                        gatást 2011. évben 182 fő kapott. Ápolási díjban 45 fő részesült, ebből alanyi 
                        jogon 5 fő, méltányosságból 24 fő és fokozott ápolásban 16 főnek nyújtottunk 
                        ellátást. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak száma szociálisan rászorult- 
                        sági alapon 28 fő. Közgyógyellátásban 132 fő részesült, ebből méltányossági 
                        107, alanyi 14, normatív 11. Aktív korúak ellátásában részesült személyek  
                        száma december 31-én 39 fő. Ebből foglalkozást helyettesítő támogatásban 
                        24 fő, rendszeres szociális segélyben 15 fő részesült. A közfoglalkoztatottak 
                        száma 16 fő volt. 2011. december 31-én a lakosságszám 2752 fő, a születések 
                        száma az elmúlt évben 17, a házasságkötések száma 13, a halálozások száma 
                        32. 
                        A polgármester a továbbiakban ismerteti, 2011. évben az Önkormányzat ösz- 
                        szes bevétele Tápiószentmártonnal együtt 527.881 eFt, ebből Tápióság bevéte- 
                        le 320.197 eFt. Bevételeink az alaptevékenység bevételéből, az intézmények 
                        sajátos bevételeiből, helyi bevételekből, az SZJA helyben maradó részéből és 
                        SZJA kiegészítésből tevődnek össze. Bevételünk származik még a lakosság- 
                        számhoz kötött normatív és feladatmutatóhoz kötött támogatásból, a kistér- 
                        ségi támogatásból. Központosított állami támogatást kapunk, valamint az 
                        OEP támogatja az egészségügyi feladatok ellátását. 2011. évben előző évi 
                        pénzmaradványként 39.508 eFt-tal számolhattunk. Az Önkormányzat kiadá- 
                        sai személyi juttatásokból, ezek munkáltatót tehelő járulékából tevődnek ösz- 
                        sze. Készletbeszerzésre 19.444 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra 53.199 eFt-ot, 
                        különféle dologi kiadásokra 40.031eFt-ot költöttünk. Költségvetésünk kiadási 
                        oldalán jelentkeznek a különböző támogatások, segélyek. Előző évi kiadásunk 
                        összege Tápiószentmártonnal 511.500 eFt, ebből Tápióság költségvetése 
                        301.200 eFt. 2011. évben pályázati támogatásból akadálymentesítésre, fel- 
                        újításra került a Polgármesteri Hivatal, valamint két játszótér megépítésére, 
                        buszmegállók kialakítására és a gyalogúton a fasor felújítására került sor. 
                        Sikeres pályázat útján felújításra került a tábor épülete. A település vagyon- 
                        gyarapodása a pályázatok által 55.840 eFt, ehhez 10.859 eFt saját erőt kellett 
                        biztosítani. Sikeresen pályáztunk testvértelepülési kapcsolatok kiépítésére, 
                        11.000 eurót nyertünk, melyet a három napos falunap megrendezésére fordí- 
                        tottunk. Új testvértelepülési kapcsolatot kötöttünk az erdélyi Komandó tele- 
                        püléssel, a rendezvényen a szlovákiai Pográny testvértelepülésünkről érkező 
                        vendégek is részt vettek. Az elmúlt év során pályázatot nyújtottunk még be a 
                        Tornacsarnok felújítására, gyalogátkelőhely kialakítására, az iskolai fűtés kor- 
                        szerűsítésére, de ezek a pályázatok nem sikerültek.  
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                             A  gyalogátkelőhely pályázatunkat forráshiány miatt utasították el. 
                             Saját erőből kátyúzásra kerültek az útjaink, ennek költsége 1 millió Ft 
                             volt.  Pályázatot nyújtottunk be a Leader program keretében a Torna- 
                             csarnok felújítására, a tábor eszközbeszerzésére, falunap megrendezésére. 
                             A sportkör pályázik a sportöltöző felújítására. A 2011. évet 16.381 eFt  
                             pénzmaradvánnyal zártuk, ebből 5.851 eFt a pályázatok támogatásának 
                             kifizetési része, 3.657 eFt az intézményi kifizetések és 6.873 eFt a számla- 
                             egyenlegek. 
                             A polgármester megkérdezi, a 2011. évi beszámolóval kapcsolatban van-e 
                             hozzászólás. 
 
Rátódiné Kun Katalin:  a buszmegállók fontosan, de fontosabb lett volna a zebra, hosszú 
évek óta húzódó probléma. 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a fontosabb útvonalak élveztek előnyt, a 
pályázat beadását ismételten megpróbáljuk, a költsége 2 millió Ft. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, szavazásra teszi fel a 2011. évi beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           17/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a 2011. évi beszámolót elfogadta. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
                      
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2012. évi költségvetési tervezet ismertetése. 
           Elődaó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a 2012. évi bevételeink az előző évihez 
                        hasonlóaan, működési bevételből, az önkormányzatok sajátos működési bevé- 
                        teleiből, működési támogatásokból és egyéb bevételekből tevődnek össze.  
                        Működési bevételünk 479.514 eFt, felhalmozási bevételünk 20.687 eFt.  
                        A polgármester a továbbiakban ismerteti, a költségvetési kiadásainkat a Pol- 
                        gármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatra  
                        bontva kell tervezni. A költségvetési hiányunk 8.158 eFt, melynek finanszí- 
                        rozására hitel felvételét tervezzük. A költségvetést a Képviselő-testület és a 
                        Pénzügyi Bizottság két fordulban tárgyalta. A tárgyalások során csökkentésre 
                        kerültek a dologi kiadások először 25, majd 20 %-kal.  A testület a gyermek- 
                        létszám csökkenése miatt az iskolánál 1 fő pedagógus, az óvodánál 1,5 fő 
                        óvőnői állás megszüntetését kezdeményezte, + 1 fő dajkai állást közfoglal- 
                        koztatottal töltünk be a következő tanvévtől. A fogorvosi állást január 1-től 
                        vállalkozási formában töltjük be, dr. Patkás Orsolya végzi a fogorvosi  teen- 
                        dőket. Ezúton is megköszönjük dr. Révkomáromy Lászlónak a településen 
                        végzett 30 éves munkáját. 2012. évi terveink között szerepel pályázatot be- 
                        nyújtani az óvoda felújítására, ez 95 %-ban támogatott pályázati lehetőség. 
                        Folyamatban vannak az előzőekben ismertetett Leader pályázataink. Kame- 
                        rák felszerelését tervezzük a játszótereken. Pályázati lehetőség után nézünk  
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                        az iskola és tornacsarnok fűtéskorszerűsítésére. Ingatlan eladással nem 
                        számolunk a költségvetésben, a régi focipályára befektetőt keresünk, mun- 
                        kahely teremtés lehetőségét keresve. A szelektív hulladékgyűjtőket az 
                        egészségház udvarára tervezzük elhelyezni, rendezni szeretnénk a területet. 
                        A busz végállomáson új megálló került elhelyezésre, a Volán feltételeket kö- 
                        tött, az új útvonalat ki kell építeni, forgalmirend változás lesz. 
                        Ennyiben szerette volna a 2012. évi költségvetési tervezetet ismertetni, van-e 
                        vélemény, hozzászólás. 
 
Józsa Elek: arról szeretne érdeklődni, hogy kamerákra nyújtunk-e be pályázatot. Továbbá azt 
szeretné tudni, a régi focipályát mennyiért szeretné az önkormányzat értékesíteni, a 
korábbiakban volt olyan lehetőség, hogy közlekedési tábort alakítanak ki a területen. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, amennyiben lesz rá lehetőség pályázni szeretnénk a 
kamerarendszer kiépítésére. Mint ismertette, az 55 millió Ft-os beruházásainkhoz 10 millió Ft 
önerőt kellett biztosítani, melyet ki kell gazdálkodni. A kommunális adó díjtétele  4.000.- Ft-
ról 6.000.- Ft /évre emelkedik, a plusz bevétel fejlesztésre fordítható. Az óvodai pályázatunk 
esetében 100 millió Ft-os beruházásra 5 millió Ft önerővel kell számolni. A megyében 20 
település nyerhet, mindent elkövetünk, hogy sikeres legyen. A labdarúgó pálya 
hasznosításával kapcsolatban elmondja, attól függ, milyen befektetőt tudunk szerezni, 
összeszerelő üzemben gondolkozunk. Közlekedési tábort a területen egy alapítvány szeretett 
volna kialakítani, mint később kiderült nem is vehette volna meg az ingatlan és úgy tervezték, 
hogy öt évig fizettek volna. 
 
Köcze Ildikó: minden évben eljutunk oda, hogy leépítsük a pedagógusokat. 
 
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a tanulólétszám csökkenése miatt egy fő 
feleslegessé válik, kevesebb az óraszám, kényszer intézkedésről van szó. A társulati 
normatívából 10 millió Ft bevételünk van, ha ez nem lenne nehéz helyzetben lennénk. 
 
Galambosi Zoltán: a dologi kiadásokat miért kellett csökkenteni? 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, azért volt szükség erre, hogy ne legyen működési hiány, 
az első körben 25 %-kal, a második körben 20 %-kal csökkentettünk, így működésre nem kell 
hitelfelvételt tervezni. 
 
Tóth Gábor képviselő úgy gondolja, a dologi kiadások csökkentése nem olyan fájó pont, 
mintha hitelben gondolkodunk. A Pénzügyi Bizottság úgy látja, a dologi kiadások csökkentése 
nem okoz működési problémát. 
 
Vágó Ferenc: a kommunális adó emelésből mennyi plusz bevétellel számolnak? 
 
Gulyás Zoltánné: ingatlanadó bevezetését tervezi-e az önkormányzat? 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, az adóemelésből 2 millió Ft plusz bevétellel számolunk, 
más adónem bevezetését nem tervezzük. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra 
teszi fel a 2012. évi költségvetési tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                            18/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési terve- 
                                                            zetet az ismertetettek szerint elfogadja, alkalmasnak 
                                                            tartja a rendeletalkotásra. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:    polgármester. 
 
 
4. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd polgármester a szennyvízcsatornázással kapcsolatban ismerteti, a közbe- 
         szerzési eljárások kiírásra kerültek, mérnök és tervezőmérnök nyertes lett hirdetve, egy 
         konzorcium nyerte az eljárást. A szennyvíztisztító telepek kialakítására a január 12-i ha- 
         táridőre öt ajánlat érkezett. A komposztáló telepekre két ajánlat, az értékelés folyamat- 
         ban van. A kivitelezési munkálatokra a beadási határidő február 17., 13 ajánlat érkezett, 
         a kivitelező kiválasztására március végén kerül sor. 2012. nyarán a kivitelezési munkák 
         megkezdődnek.  A társulattól  az egyösszegű fizetést vállaló lakosok megkapták a fel- 
         szólításokat, akik nem kötöttek előtakarékossági szerződést, ennek következtében 
         megemelkedett a szerződést kötők száma. Még rövid ideig lesz erre lehetőség. 
         A kiviteli munkálatok megkezdése előtt sor kerül a lakosság tájékoztatására. 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a vízdíj alakulásáról ad tájékoztatást. Új 
         törvényi rendelkezés lépett hatályba 2012. január 1-től, mely szerint az önkormányzat 
         nem határozhatja meg a vízdíjat és 4,2 %-os emelés lehet. A vízmű üzemeltetések állami 
         céghez fognak kerülni, hatósági áras lesz a víz és csatornadíj is. 
 
   3./  Kun Szilárd polgármester a szemétszállítással kapcsolatban ismerteti, a jelenlegi díjak 
         befagyasztásra kerültek, így nem kell emeléssel számolnunk. A szolgáltatást a Gerje- 
         Forrás Nonprofit Kft. végzi, 3,60 Ft/liter áron szállítanak, a legolcsóbbak a környéken,  
         az ÖKOVÍZ Kft-nél 4,10 Ft/l a díj. Az árak befagyasztása miatt a szerződésünk szerinti 
         infláció követő emelésre sem kell számolni. A cég ügyvezetője az ülésre nem tudott 
         eljönni, de ha van kérdés eljuttatjuk részükre. 
 
   4./  Jeszenszki András körzeti megbízott a település közbiztonsági helyzetéről ad tájékozta- 
         tást. Január óta 8 betörés történt és két tyúklopás. A betörések ügyében egy sikeres fel- 
         derítés volt, az elkövetők gyorsított eljárással 10 nap közmunkát, illetve 3 év felfüg- 
         gesztett büntetést kaptak. Februártól megkapta a rendőrautót, éjszaka nagyrészt a tele- 
         pülésen tud lenni, igaz egy emberhez hat település tartozik. Próbálnak mindent megten- 
         ni, hogy ne legyenek betörések, ebben az önkormányzat is próbál segíteni. A kamera- 
         rendszert mielőbb szeretnék kiépíteni. Probléma esetén kéri a lakosságot, hogy keressék  
         fel. 
 
Galambosi Zoltán: korábban már felvetődött, hogy a SZEM mozgalmat jó lenne 
megszervezni, semmi sem történt. 
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Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a Nagykátai Rendőrkapitányságon vezető 
váltás történt, az új kapitány eljött az előző testületi ülésre. Ő is úgy fogalmazott, hogy a 
bűncselekményeket együtt tudjuk megakadályozni, figyelni kell egymásra. Az Önkormányzat 
részéről is megteszük mindent, ami rajtunk múlik, de kérjük a lakosság segítségét is. 
                         
5. HOZZÁSZÓLÁSOK  
 
Gulyás Zoltánné: 
A buszmegállókat aki tervezte, utazik tömegközlekedéssel? 
A Malomnál a rácsra oda kellene figyelni. 
 
Vágó Ferenc: 
A buszfordulóval kapcsolatban úgy tudja, körbe megy a játszótéren. Nem jelent ez veszélyt a 
gyerekekre? 
 
Galambosi  Zoltán: 
A civil szervezetek támogatását mennyivel csökkentették? Úgy látja a rendezvényekre, 
kultúrára nincs pénz Tápióságon. 
 
Köcze Ildikó: 
Véleménye szerint a Tornacsarnok nincs kihasználva, nincsenek programok, nincsenek a 
szülők tájékoztatva. A művelődésszervező azért van, hogy a beígért programokat valósítsa 
meg. Jobban meg kell szervezni. 
 
Kun Szilárd polgármester a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, a buszmegállókat 
2009-ben tervezték, nem tudtunk rajta változtatni, így kellett megépíteni.  A Malomnál lévő 
rács problémájával kapcsolatban elmondja, KPM gondozásában lévő útról van szó, a 
figyelmüket felhívtuk. Amint jobb idő lesz megjavítják, újra kell betonozni az egészet, a 
tartószerkezet is meg van hibásodva. A buszfordulóról azt tudja mondani, hogy a Volánnal 
többször tartottak bejárást, így fogadták el.  A civil szervezetek támogatása az előző évben 2 
millió Ft volt, most 1.500 eFt-ot tudtunk tervezni.  A kultúrával kapcsolatban tájékoztatásul 
elmondja, az előző évi falunapi rendezvényünkre pályáztunk, amelyen 11.000.- euró 
támogatást kaptunk. A Tornacsarnok kihasználására várjuk az ötleteket, segítséget. 
 
Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, a rendezvények mindig ki vannak plakátolva, a 
gyerekek pedig értesítést visznek haza. Bábelőadás, sportnap, kézműves foglalkozás szokott 
lenni a gyerekeknek. 
 
Sári István: 
Kókán működik madártani egyesület, fel lehetne velük venni a kapcsolatot. 
 
Józsa Elek: 
Tájékoztatásul elmondja, az időjárási viszonyokra való tekintettel a Polgárőrség felajánlotta 
segítségét az idős személyek ebédszállításához, egy hétig biztosították a gépjárművel történő 
kiszállítást. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a Polgárőrség segítségét, valamint elmondja, 
felvesszük a kapcsolatot az említett egyesülettel, jó ha tudunk ilyen lehetőségekről. 
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A polgármester megállapítja,  nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönte a megjelenést és a 
közmeghallgatást 20.00 órakor bezárta. 
 
                                                                      Kmf. 
 
 
                   Soltiné dr. Pap Anikó                                                  Kun Szilárd 
                            jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 
 
                                      Dávid Kornélia Anikó         Hegedűs György             
                                                       jegyzőkönyv hitelesítők 


