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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket,
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Telek László képviselő jelezte, hogy
késni fog.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy Végh László képviselő temetésen
van.
Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Petrányiné Nagy Olga és
Zsigmondné Kovács Margit képviselő-testületi tagokat javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel elfogadta.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken
kívül van-e valakinek egyéb javaslata?
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben a Pénzügyi
Bizottsággal kapcsolatban szeretne szót kérni.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni magánjellegű
témában.
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy az egyebekben szeretne szót kérni
fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban.
Pleizer Lajos képviselő, iskolaigazgató: Megkérdezte, hogy lesz-e valamiféle tájékoztatás a
társult oktatási intézmények működtetésével kapcsolatban?
Lehotainé Kovács Klára polgármester:Válaszolt, hogy a seregélyesi polgármesternek írt
levelére azóta, semmilyen választ nem kapott.
Pleizer Lajos képviselő: Megkérdezte, hogy a két hivatal között történtek-e bizonyos
egyeztetések?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy nem voltak egyeztetések.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy akkor ennek isszuk a levét. Napirend előtt
szeretnének szót kérni Gazsi Lászlóné óvodavezetővel.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy elég nagy problémák vannak a
seregélyesi hivatalban, betegség stb. Megkérdezte, hogy támogatják-e az intézményvezetők
kérését?
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy mit mulasztottak el, mert Sajtos
József azt mondta a tanévnyitó értekezleten, hogy stagnál minden.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy amit a sárosdi önkormányzat
feladatul kapott a társulással kapcsolatban az elvégezték, lejelentettek mindent a hatóságok
fele. Az igaz, hogy tegnap hoztak két nyomtatványt Seregélyesről, amit alá kellett írnia. A
gesztor önkormányzat tudja bejelenteni a változást.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egyeztettek abban, hogy mit kell Sárosdnak és mit
Seregélyesnek jelenteni. Minden segítséget megadtak nekik. Természetesen ez nem azt
jelenti, hogy nem lehet tovább megbeszélést folytatni, illetve megállapodni különböző apró
részletdologban. Kétoldalú ez a dolog, de bennünket nem kerestek semmiféle ügyben.
Gazsi Lászlóné óvodavezető: Néhány gondolatban elmondaná ennek a két hétnek a
történetét. Eddig is gerincesen felvállalta az intézményvezetői feladatokat. A legfontosabb
működéshez szükséges feltételek hiányosak, a seregélyesi iskolához nem ment át a
költségvetés, információk, semmi számlát nem tud kiegyenlíteni. De nem is itt kezdi,
borzasztó megélni függetlenül attól, hogy társulunk vagy nem a mostani helyzetet.
Alapfeladata és kötelessége a gyerekek kiegyensúlyozott óvodai ellátása. A 25 évig épített
vezetői munkája jelenleg romokban hever. Irdatlan kaotikus állapot uralkodik, ma sem tudja
még, hogy ebből a helyzetből hogyan tud kilépni. Kiben, miért fogalmazódott meg, miért
kellett az óvodai konyát megbolygatni. Nem volt lehetőség rá, hogy az intézményvezetőt
megkérdezzék, ez a döntés a hátunk mögött született meg. Tudta, hogy ennek ez lesz a
következménye. A rendszerről, ahogy a konyhások dolgoznak, semmiféle tájékoztatást nem
kapott. Ki a konyhások munkáltatója, mi az élelmezésvezető feladata? Napi 4 órára lecsökken
a feladata az élelmezésvezetőnek és akkor közölték vele, hogy neki ehhez semmi köze.
A két élelmezésvezető nincs egyenletesen leterhelve. Megkapta a munkaköri leírását, felel a
gyerekek egészséges táplálkozásáért. Hogyan, ha nem tudja, hogy milyen jogosítványai
vannak? Az épület közepén van a konyha, nem tudja kikerülni őket. Összevesznek, mert már
oda jutnak. Értekezletre hívták a hivatalba a konyhai dolgozókat és nem kapott róla értesítést.
Milyen egyeztetés folyik, vagy milyen jogköre van? Ki szedi a gyerekek térítési díját? Ilyent
még nem hallott, hogy ez közvetlen a polgármester hatáskörében tartozzon. Nem került még
ide egyetlen egyszer sem probléma. Mint a szitán, úgy néznek rajta keresztül a konyhai
dolgozók. Nagy űr van közöttük. Azért, hogy ne a moslékba főzzenek napi vezetés kell a
konyhán. Rossz a mosógépük, igaz hogy lett megoldás, telefon probléma is van.
Következő bomba az étkezési hozzájárulás megvonása. Hozzák a dolgozók az oviba a saját
ennivalójukat, és azt eszik, ami a gyermekek szempontjából sem kedvező, nem jó példa. Van
bérmaradványuk, abból tudna étkezési hozzájárulást adni. Az óvodai konyhán jelenleg 150 fő
helyett 110 főre főznek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: több türelem kell, az élelmezésvezetők kaptak
mobil telefont, ez nem lehet probléma. Hiába van bérmegtakarítása az intézménynek, ha nincs
pénz a kaszába, ezért nem tudnak étkezési utalványt venni. Csak meddő vitát tudnak folytatni.
Kovács Tibor Orbán képviselő 18 órakor megérkezett.
Pleizer Lajos képviselő elmondta, hogy két probléma van, az étkezési hozzájárulás
megvonása pánikdöntés volt, 1,8 M Ft megtakarítást vártak iskolai szinten. A döntéssel a
testület elérte, hogy az intézmény dolgozói nem veszik igénybe az étkezést, ami nettó
12-15 % kereset csökkenést jelent nekik. Arcul csapták a dolgozókat, egy kócerájban sem
vonták meg az étkezési hozzájárulást. A másik gond, hogy létszámcsökkentés is történt, ezek
miatt rossz a hangulat. A szakácsnő felmondott.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester elmondta, hogy nem pánikdöntést hoztak, nem volt
más lehetőségük. Folytassák a napirendekkel az ülést.
1.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 169/2007 (XI. 15.) sz. határozatot
az előző testületi ülésen megbeszélték. A belvíz okozta károk helyreállítására kapott
támogatás miatt kérelmet nyújtottak be a Hantosi u. 26. sz. alatti ingatlan eladáshoz való
hozzájárulásra, amit meg is kapott a kérelmező, időközben eladták a házat, de visszafizetés
még nem történt. Nem tudják behajtani a 160 E Ft-ot. Ezt a határozatot nem kellene a
következő jelentésbe már beleírni.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a felszólításra egy írásbeli választ kaptak. Úgy
értelmezte, hogy alapvetően saját maga nevében nyilatkozik a levélíró. A Közigazgatási
Hivatal a 2006. évi ár- és belvíz károk támogatásával kapcsolatban adott ki egy állásfoglalást.
A törvény írta elő, hogy be kell jelzálogként jegyezni a támogatást. Ezt módosították és arra
kötelezték a jegyzőket, hogy törölni kell ezeket a bejegyzéseket. Nem kéri vissza a magyar
állam a támogatást, ha úgy tetszik. Ez egy kicsit analógia ebben a konkrét esetben.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy amikor korábban ilyen ügy volt,
mindenki visszafizette az összeget.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a megállapodásban az szerepel, hogy egy összegben
vissza kell fizetni a károsultnak a támogatást, amennyiben az ingatlant 10 éven belül
elidegeníti, vagy nem lakás céljára használja.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy akik visszafizették az összeget, azokkal szemben
inkorrekt az önkormányzat. Tegyen meg mindent, próbáljon a jegyző ez ügyben kutakodni.
Kérjenek a Közigazgatási Hivataltól írásban állásfoglalást és utána döntsenek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta az 50/2008 (IV. 10.) számú határozattal
kapcsolatban, hogy most derült ki, hogy az a kis útszakasz, ami a Kiss Tivadar ingatlana
mellett van, nem szerepel külön helyrajzi számon. Az egész út nem az önkormányzaté, hanem
a Vadex Zrt. tulajdonában van. Szolgalmi jogot kell kérni tőlük, és így az engedélyezési
eljárás is más. A Fejérvíz Zrt. megnézte, és a ’80-as években fizetett a Vadex Zrt.
hozzájárulást, de arra már nincs adatuk, hogy mekkora kvótát fizettek. Ez még további
utánajárást jelent.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta a 64/2008 (V. 22.) számú határozattal kapcsolatban, hogy
megkapta az iskola anyagát, és rövidesen el fog készülni a felszólamlás.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta az 50/208 (IV. 10.) számú határozattal kapcsolatban,
hogy az önkormányzat egy befizetőnek a pénzét jogtalanul használja.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy levelet küldtek ki mindenkinek,
hogy kivizsgálják az ügyet és addig a beruházás szünetel. Nem azt mondták, hogy nem kell
nekik befizetni a viziközmű fejlesztési hozzájárulást. 480 E Ft tervezési költséget az
önkormányzat már kifizetett. A befizetés még a beruházás felfüggesztése előtt történt. Ha úgy
alakul, hogy a többieknek sem kell fizetni, akkor neki is vissza kell fizetni az összeget. A
97/2008 számú határozat valójában nem teljesült, egyetlen önkormányzat sem adott hitelt.
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Erre azt kellene mondani, hogy az önkormányzatokat megkeresték, de nem tudtak segítséget
nyújtani.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy Székesfehérváron van családi napközi
emeletes házban. Egy elkülönített játszótérnek kellett lenni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy meg kell várni, hogy mit mond
szakember a 12 lakásos házban való kialakítására.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta a 66/2008 számú határozattal kapcsolatban, hogy az
októberi rendes testületi ülésre megpróbálja pótolni a beszámolót.
Takács Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy a 116/2008 számú határozat miről szól?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ez a buszmegálló mögötti terület.
Ez szerepel az egyebekben.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy a 115/2008 (VII. 30.) számú határozat nem
teljesült.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megkereste a megyei védőnő azzal,
hogyan gondoltuk a védőnői asszisztens alkalmazását, milyen papírjai vannak. Elmondta neki,
hogy megvan minden papírja az illetőnek, csak nyelvvizsgája nincs. Kérte a megyei védőnő,
hogy keressem meg az Almási főorvos urat, mert szeretne ezzel kapcsolatban beszélni. Ő
elmondta, hogy védőnői asszisztensi státusz nincs, és gyakorlatilag nem vehet részt
semmilyen munkában, nem nézhet bele az írásos anyagba, nem lehet bent, amikor a védőnő
az anyukával beszél. Mondta neki, hogy Enying hirdet védőnői asszisztensi állást, és
megkérdezte, hogy a főiskolai hallgató miért vehet részt a munkában? A főorvos úr nem
egyezik bele védőnői asszisztens alkalmazásába. A főiskolai hallgatók gyakorlata benne van a
törvényben. Ezután felhívta a pályázót, és tájékoztatta, hogy sajnos tárgytalan, mert a megyei
tisztifőorvos nem engedélyezi az asszisztensi alkalmazását. Októberben kiderül, hogy
sikerült-e a nyelvvizsgája, és addig nem hirdetik meg az állást. Ha meglesz a nyelvvizsga, és
még érdekli a hölgyet, akkor őt alkalmazzuk.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy akkor is meg kell hirdetni újból az állást.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Javasolta a 118/2008 (VII. 30.) számú határozat
visszavonását.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a 115/2008 (VII. 30.) számú
határozatot is vonja vissza a testület.
Pribék Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy a 99/2007 (VI. 28.) számú határozatnál mit
jelent az, hogy folyamatban van?
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy még nincs kifizetve a teljes vételár.
Kovács Tibor Orbán képviselő: Elmondta, hogy a Tűzoltó Egyesületnek és a
Polgárőrségnek volt egy közös bálja, és arról volt szó, hogy annak a bevétele a tűzoltóautók
törlesztésére megy.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy működni is kell valamiből az
egyesületnek. Abban maradtak, hogy az egyesület lemond az önkormányzat támogatásáról és
a báli bevételből fedezik a befizetéseiket. Megkérdezte, hogy a 115/2008 (VII. 30.) számú
határozattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt.
Szavazásra tette fel a visszavonását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2008 (IX. 11.) számú
Határozata
A 115/2008. (VII. 30.) számú határozat visszavonásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a
115/2008. (VII. 30.) számú, Mátai Mariann alkalmazásáról szóló határozatát.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a 118/2008 (VII. 30.) számú
határozat visszavonását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2008 (IX. 11.) számú
Határozata
A 118/2008.(VII. 30.) számú határozat visszavonásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a
118/2008. (VII. 30.) számú, a könyvtáros munkájának átszervezéséről szóló
határozatát.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
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Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a jelentést azzal a
kiegészítéssel, hogy kérjenek írásbeli állásfoglalást a Közigazgatási Hivataltól a 169/2007
(XI. 15.) számú határozattal kapcsolatban.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
9 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2008 (IX. 11.) számú
Határozata
A lejárt határidejű határozatokról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az alábbi kiegészítéssel:
a 169/2007. (XI. 15.) számú határozattal kapcsolatban támogatás
visszafizetéséről, kérjen írásbeli állásfoglalást a jegyző.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
2.
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról
Zsigmondné Kovács Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság nem
tudta megtartani az ülését kedden határozat képtelenség miatt, ezért nem tudták véleményezni
a beszámolót. Csak Mrázik Sándor bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni a
bizottsági ülésen.
Gazsi Lászlóné óvodavezető: Elmondta, hogy ő is jelezte, hogy nem tud részt venni az
ülésen.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az üléstervben szerepel, hogy
melyik hónapban mikor lesznek a testületi ülések. Abban maradtak, hogy a testületi ülés előtti
héten legyenek a bizottsági ülések, jó lesz, ha összejön majd ez. Már többször előfordult,
hogy a Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes. A pénzügyi dolgok talán a
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legfontosabbak, jó lenne, ha a bizottság összeülne, mert nemcsak véleményezési, hanem
ellenőrzési jogai is vannak. Az írásbeli beszámoló az I. félévre vonatkozik.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy mit takar a függő bevétel?
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Válaszolt, hogy ez az az összeg, amit befizettek az
útfelújítás közbeszerzési dokumentumaira. Nem tisztázódott, hogy visszafizetjük ezt az
összeget a cégeknek, vagy nem. Azóta tisztázódott, nem kell visszafizetni, majd
többletbevételként a hivatal szakfeladatára kerül, bekerül a tartalékba, és nyilván a testület
dönt abban, hogy hova kerüljön felhasználásra.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy a működési célú hiteleknél is van
függő kiadás.
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy ez a kifizetett nettó bérek, segélyek,
amik a következő hónapban kerülnek a könyvelési naplóba.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy június 30-ra a 30 M Ft-os hitelből
28.715.000 Ft elköltésre került. több helyen is, az iskolánál, védőnői szolgálatnál, magas a
időarányoshoz képest a bérkifizetés. Ennek az az oka, hogy jubileumi jutalmak, nyugdíjba
vonulások az első fél évben kerültek kifizetésre. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
9 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2008 (IX. 11.) számú
Ha t á r o z a t a
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az iskola és az óvoda részéről két
különböző elképzelést nyújtottak be az étkezési hozzájárulással kapcsolatban. Az iskola
kérése az, hogy ne 500 Ft-os áron kapják az étkezést, hanem a jelenlegi tanulói tízórai és ebéd
összegéért, 325 Ft-ért. Így kb. 20 pedagógus igénybe venné az étkezést, jelenleg 4-en. Az
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óvoda azt szeretné, ha 5000 Ft értékben étkezési utalványt kapnának és akkor ők is igénybe
vennék az étkezést. Az óvodának van bérmaradványa, amit fel lehetne erre használni.
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogy hány bőrt akarnak még lenyúzni
a pedagógusokról. Az óraszám emeléssel nettó 10 E Ft-tal lett kevesebb a bérük. A
csoportösszevonások miatt megint nettó 10 E Ft-tal csökkent. 20 napra az étkezés 500 Ft-tal
az újabb nettó 10 E Ft csökkenés. Nem biztos, hogy olyan hatékonyan tudnak dolgozni így.
Bárkányiné Vohl Mária iskolaigazgaó-helyettes: Elmondta, hogy nem ért egyet és nem érti
azoknak atörvényalkotókat akik gyomor és gyomor között különbséget tesznek. Valakinek
jár, valakinek adható az étkezési hozzájárulás. Azt kérik, hogy kedvezményes áron jussanak
hozzá az étkezéshez és ez nem vesz el a község kasszájából. Ez olyan gesztus érték lenne
testület részéről, hogyha már el kellett venni az adható juttatást, akkor is valamilyen szinten
támogatnák a dolgozóikat.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy egy évben csak egyszer lehet módosítani az étkezési
térítési díjakat. Arra nincs lehetőség, hogy csökkentsék a díjakat és nem is lenne szerencsés.
Ha kedvezményesen adnák az ebédet, akkor a különbözetet az önkormányzatnak hozzá kell
tenni, ami 175 Ft ebédenként. Nyilván nem mindegy, hogy 4 vagy 20 pedagógus étkezik az
iskolában. 2005. óta van ez a fajta támogatási rendszer, előtte nem volt természetbeni étkezés.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az összes közalkalmazottat kell
figyelembe venni.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy ez 3500 Ft/fő/hónap jelentene. A testület
5000 Ft étkezési hozzájárulás adását függesztett fel.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy aki nem étkezik, annak is kellene
adni étkezési jegyet, mert az meg tisztességtelen, hogy aki étkezik adnak kedvezményt, aki
nem, annak meg nem adnak semmit. Azt is meg kellene mondani, hogy miből fedeznék ezt a
költséget.
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy a kedvezmény adása be tudna zavarni az
ÁFA bevallásba, ezért nem javasolja, hogy kedvezményes étkezés legyen, ugyanúgy fizessék
be az 500 Ft-ot, és ha van rá mód és lehetőség, akkor adjanak étkezési hozzájárulást. Azt majd
a dolgozó eldönti, hogy ezt természetben vagy jegyben veszi igénybe.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy ideiglenesen vonták meg az étkezési
hozzájárulást. Próbálják megtartani ezt a döntést. Anyagi problémák voltak, azért hozták meg
ezt a döntést, nem pánikhangulatban.
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy visszacsökkent 4 főre az iskolában
étkezők száma az étkezési hozzájárulás felfüggesztése óta. Spóroltak a kiadási oldalon, de a
bevétel is csökkent, ugyanott vannak, ahol voltak.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy szeptember végén ugyan olyan
helyzet lesz, mint június végén.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy az a kérdés, hogy a testület hajlandó-e foglalkozni
ezzel a kérdéssel vagy nem. Ha hajlandó, akkor kerítsék elő rá a pénzt.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek határozati
javaslata?
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogyha most megszavazzák a havi 3000 Ft-ot, azt
sem tudják kifizetni. Javasolta, hogy utasítsák el a kérelmeket.
Pleizer Lajos képviselő, iskolaigazgató: Elmondta, hogy nem érti Hallósy Péter
alpolgármester viszonyulását. A körjegyzőségi költségvetésnél mindenféle gondolkodás és
vita nélkül megszavaztak plusz összeget, amit sehova nem terveztek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a plusz bevételük ennyivel
csökken.
Pleizer Lajos képviselő, iskolaigazgató: Elmondta, hogy most azon vitatkoznak, hogy
nyersanyagnorma áron adnak-e ebédet, ezt kellene mérlegelni. Ez összességében havonta 350
E Ft-ot jelent, ami a helyzetükön se nem oszt, se nem szoroz. Kérte a testületet, hogy
gondolják végig a kérelmüket, és hozza meg a döntést.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az állami normatíva, amit a
gyereklétszám miatt vissza kell fizetni, 7 M Ft körüli összeg, nagyon sokat rontott a
helyzetükön. Ezt a tényt is figyelembe kellene venni, és el kellene mondani a tantestületi
ülésen.
Pribék Ferenc képviselő: Javasolta havi 2000 Ft étkezési utalvány biztosítását minden
közalkalmazottnak.
Horváth Gábor József képviselő: Megkérdezte, hogy miből?
Pribék Ferenc képviselő: Válaszolt, hogy eddig sem érdekelte a testületet, hogy mit miből
fizetnek ki. Érzelmi okokkal komoly pénzekről döntöttek.
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel Pribék Ferenc képviselő
javaslatát, 2000 Ft étkezési utalvány adását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
2 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
8 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2008 (IX. 11.) számú
Határozata
2.000. Ft étkezési utalvány biztosításáról
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem döntött havi
2.000 Ft étkezési utalvány biztosításáról közalkalmazottak részére.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel 3500 Ft étkezési utalvány adását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
3 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
7 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2008 (IX. 11.) számú
Határozata
3.500 Ft étkezési utalvány biztosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem döntött
3.500 Ft étkezési utalvány biztosításáról közalkalmazottak részére.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel, hogy a testület nem tudja
támogatni a pénzügyi helyzete miatt az iskola és az óvoda kérelmét.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
5 igen szavazattal
3 ellenszavazattal
2tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2008 (IX. 11.) számú
Határozata
Az óvoda és iskola étkezési díjjal kapcsolatos kérelméről
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem döntött a
Napraforgó Modell Tagóvoda és a Farkas Gyula Tagiskola kérelméről,
étkezési díjak mérsékléséről, támogatásáról.
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Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy maradt a korábbi döntés hatályban.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, ahogy lehetőség nyílik rá, akkor azonnal
vissza fogják állítani az étkezési hozzájárulást.
Gazsi Lászlóné óvodavezető: Elmondta, hogy esedékes az étkezési térítési díj szedése.
Megkérdezte, hogyan történik ez az óvodában?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt nem most fogják megbeszélni,
hanem külön. Az iskolánál abban maradtak, hogy szeptemberben ők szedik be az étkezési
térítési díjat, ha úgy gondolja az óvoda, akkor ők is tegyenek így. A következő hónapra eldől,
hogyan fogjuk megoldani ezt a feladatot.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy egy kiadvány jelenik meg a társulással
kapcsolatban, kvázi újság, mert tájékoztatási kötelezettségük van. 100 E Ft összeg esne
Sárosdra, ez 600 pld.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy miért nem lehet az egyebekben
ezeket a témákat előterjeszteni? Majd jeleznek felénk írásban, és válaszolnak rá. Most
döntöttek arról, hogy nem adnak étkezési hozzájárulást. Szembeköpik magukat, ha most meg
azt mondják, hogy erre a kiadványra van 100 E Ft. A Kisbíróba is beletehetik ezt a
tájékoztatót.
Pleizer Lajos képviselő: Elmondta, hogy ez csak egyszeri 100 E Ft.
Pleizer Lajos képviselő, Bárkányiné Vohl Mária iskolaigazgató-helyettes, Gazsi Lászlóné
óvodavezető 20 órakor távozott az ülésről.
3.
Tájékoztatás a csatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetésekről
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy írásos anyagot mindenki megkapta.
Horváth Gábor József képviselő: Megkérdezte, hogy milyen lehetőségek vannak a pénzek
behajtására?
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy amikor behajtásra kerül sor, az
esetek többségében nem tudják letiltatni a tartozást, mert a hátralékosoknak nincs hivatalosan
munkahelyük.
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy korábban arról volt szó, hogy megnézik
hol van illegális csatorna rákötés.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a talajterhelési díjból az derül ki,
hogy többen vannak rákötve, mint amit vélelmeztünk. Így is, úgy is fizetnek utána. A Fejérvíz
Zrt. adja a kimutatást arról, hogy ki van, és ki nincs rákötve a csatornára.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy kevés a 4.100.000 Ft, amit befizettek. A tájékoztató
óta is történtek befizetések, így majdnem 4.500.000 Ft a befizetés. Egyre nehezebb behajtani a
hátralékokat. Az önkormányzat alaphitele 201.500.000 Ft+kamatai volt. Összességében
211.000.000 Ft-ot szedtek be. A kamatokat ki fogják gyűjteni a következő testületi ülésre.
A helyzetüket ez nem javítja, de 5 év alatt gyakorlatilag teljesült a célkitűzés.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy tetemes összeg a kamat, amit
mindig is az önkormányzat fizetett. Itt az volt a probléma, hogy amikor 2002-ben több pénz
jött be, mint amennyit be kellet fizetni, nem oda lett befizetve, hanem el lett költve másra.
Pribék Ferenc képviselő: Elmondta, hogy a lakosság elvileg befizette, amit anno lakossági
befizetésre beterveztek, és úgy néz ki, hogy az önkormányzat nem fizetett semmit sem.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat kifizette az
ingatlanjaira a hozzájárulást, ha megnézik. Ha megújítják is ezt a 20 M Ft-os hitelüket, ha
nem adnak el valamit, akkor nem tudják kifizetni.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a
lakosság után, mert csak így adott hitelt a bank. Az önkormányzatnak lehetett volna joga
beszedni a pénzt, de ezt a közös társulás intézte. A tisztánlátás végett mondta el. egy
csatornabekötés nem 180 E Ft, hanem 360 E Ft. Amikor kifizethették volna, akkor kellett
volna ezt letudni.
Pribék Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnökének mondja, hogy hiányolja a további
megtakarítások lehetőségét, a további hitelek finanszírozását, és a pályázatok miből lesznek
finanszírozva.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy nyilván nem lehetnek elégedettek a beszedett
összeggel, tovább kell folytatni a behajtásokat.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a tájékoztatót.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2008 (IX. 11.) számú
Ha t á r o z a t a
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A csatornaérdekeltségi hozzájárulásokról szóló tájékoztatókról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
szennyvíz csatorna érdekeltségi hozzájárulások befizetéséről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Dosztály Csaba jegyző
Határidő: azonnal
4.
A települési rendtartásról szóló rendelet módosítása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen jelezték,
hogy a Közigazgatási Hivatal írásbeli törvényességi észrevételt tett a rendelettel kapcsolatban.
A jegyző úr elkészítette a módosítást, amelyről az előterjesztést megkapták.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a korábban jegyzőre átruházott hatáskörök a
polgármesterhez kerülnének. A 13. § (1) bekezdésébe az „egyéb anyagot” után még a
„tárolni” szó kerülne. Kérte, hogy fogadják el az előterjesztést.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a települési
rendtartásról szóló rendelet módosítását.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2008 (IX. 12.) számú
RENDELETE
Az 5/2005 (IV. 1.) számú a települési rendtartásról szóló rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

5.
Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy három pályázat megvalósítása
esedékes. A II. orvosi rendelőnél a korlátlift beszerelésre került. Még az akadálymentes
parkoló kialakítása van vissza, és az infokommunikációs akadálymentesítés. A Polgármesteri
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Hivatal akadálymentesítésénél a pályázatot elnyert cég augusztus 4-én állt neki a július 7-e
helyett, a munkának, heti többszöri telefonálás után. A cég alvállalkozókat vont be, akik az
árazatlan költségvetésen és rajzon kívül mást nem kaptak meg a fővállalkozótól.
Gyakorlatilag itt sincs az építésvezető. Elég sok probléma volt. Minden szét van verve, és
nem tartanak sehol. Eleve 22 M Ft volt a felújítási költsége a hivatalnak. Ebből kivették a
fűtést, a világítást, hogy ezeket majd más pályázatokból megoldják. Ezt meg is tették. A
lámpatestek cseréje megtörtént. A fűtéskorszerűsítés is folyik, az összes radiátor már le van
cserélve, a kazán beszerzése folyamatban van. Az egyéb beruházok gyorsan és flottul
mennek. A villamos résznél van olyan dolog, ami egyik pályázatban sem szerepel, de el kell
végezni a munkát. A 77/2008 (VI. 26.) számú határozatot kellene módosítani számolási hiba
miatt, amit később fedeztek fel. A bruttó 13.193.576,- Ft vállalási árat 15.524.576 Ft-ra.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem
volt. Szavazásra tette fel a határozat módosítását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2008 (IX. 11.) számú
Határozata
A 77/2008 (VI. 26.) számú a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat
akadálymentesítésének kivitelezőjéről szóló határozat módosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja számolási hiba miatt - a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálat
akadálymentesítésének vállalási összegét bruttó 15.524.576,-Ft-ra.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő:azonnal.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ma kapták meg a hivatal
fűtésrendszerének felújítására elnyert támogatás szerződését. Megkérdezték a Magyar
Államkincstárat, és azt mondták, hogy nyugodtan elkezdhetik a felújítást a szerződés aláírása
előtt is. Holnap lesz a felújítandó utak munkaterület átadás-átvétele. A Ságvári és a Zalka
utcában fognak kezdeni és ha az idő engedi, akkor az idén mind az 5 utcát felújítják. Az
útfelújítási pályázat első igénylése megtörtént, de még kifizetés nem történt. De addig nem
lehet benyújtani újabb igénylést, amíg az előző nem lett kifizetve.
6.
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről

17
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az Alba Volán Zrt. tükrösi út
állapotával kapcsolatos levelét, és az arra adott választ mindenki megkapta.
Az MVH levelével kapcsolatban kérte a képviselők véleményét. A korábbi iroda, ahol a
falugazdász tartotta az ügyfélfogadását, megszűnt. Az emeleten a kis tárgyalóteremben
tudnának helyet biztosítani neki, vagy a Művelődési Házban.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy szükség van falugazdászra. Javasolta, hogy
bízzák ezt a polgármesterre.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azt minden képviselő támogatja,
hogy legyen továbbra is falugazdász, majd megkeresik neki a helyet.
A sárbogárdi rendőrkapitány levelét és a válaszlevelet is megkapták a képviselők a
rendőrtoborzással kapcsolatban. A településőrökkel kapcsolatban volt tegnapelőtt
megbeszélés, és úgy döntöttek, hogy a következő fél évre is maradjanak, mert lehetőséget
biztosítanak rá a korábbi feltételekkel. Ma a hivatalban tárgyalt a megyei rendőrkapitány
helyettesével a sárbogárdi rendőrkapitány által küldött, a településőrre vonatkozó
megállapodásával kapcsolatosan. Elmondta neki, hogy azt szeretnék, hogy rendőr legyen
Sárosdon, ezt nem helyettesíti a településőr.
A hulladékudvarral kapcsolatos levelet tájékoztatásul kapták meg a képviselők.
A közoktatási szakértő levelét is kiküldték, az összeg átutalásra került neki.
A 40 A és 40 B erdőrészlet összevonásra került. A következő időszakban így kerül
nyilvántartásba.
A Csele Istvánné által kért terület tulajdonjog rendezése megtörtént, és a 15 éves
fennmaradási idő belekerült a nyilatkozatba.
Az orvosi ügyeletnél nagyon nagy problémák vannak. Nem tudni, hogy meddig fog működni.
Egy összegben az idei évre vonatkozó járandóságot csak Káloz tudta átutalni az ügyeletnek. A
Niczky doktornőnek megígérte, hogy minden számlát a kijelölt határidőre átutaljuk. Abának
vannak komoly problémái, több hónapos elmaradása van. Az orvosok ragaszkodnak a
magasabb ügyeleti díjhoz. A doktornő tartalékai elfogytak, ő tovább nem tudja finanszírozni a
plusz kiadásokat.
Megkötésre került a fűtéskorszerűsítésre a vállalkozói szerződés, azzal az összeggel, ami a
pályázatban szerepelt.
Rendszergazdáról is kellene gondolkodni, a Kistérség nem döntött az ügyben. Annyi pénzük
nincs, amennyiért eddig működtették. Lépjenek, és nézzék meg, hogy kevesebbért is
vállalják-e? Meg kellene beszélni a seregélyesi iskola igazgatójával, hogy a négy oktatási
intézményt próbálják meg ellátni, és esetleg valamennyivel hozzájárulnának. A hivatalnál és a
védőnői szolgálatnál lévő gépekre megpróbál érdeklődni, és ha pénzügyileg elfogadható lesz,
akkor a következő ülésen döntenek róla.
7.
Egyebek
Javaslat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy dönteni kell arról, hogy továbbra is
részt vesznek-e a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban, csatlakoznak-e hozzá. Egyetemista
és főiskolás diákok kaphatják ezt az ösztöndíjat. Eddig havi 2000 Ft-ot határozott meg a
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testület. Ugyanekkora összeget tesz hozzá a megye, és az Oktatási Minisztérium is ad
támogatást. Javasolta hogy vegyenek részt, csatlakozzanak a programhoz. Megkérdezte, hogy
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette
fel a csatlakozást.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2008 (IX. 11.) számú
Ha t á r o z a t a
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2009. évi fordulójához való csatlakozásról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Elfogadja a pályázat Általános Szerződési Feltételeit. Meghatalmazza a
polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. Kiírja Bursa Hungarica
pályázatok 2009. évi fordulóját.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az előző szociális bizottsági ülésen
elhangzott, hogy lakáscélú támogatásokat a pénzügyi helyzet miatt fel kellene függeszteni.
Természetesen akinek megállapítottak támogatást, azt jövőre megkapja.
Pribék Ferenc képviselő: javasolta, hogy 2009. január 1-től tegyék meg ezt a lépést.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy erről el kell számolni, mert ilyen
célra kapnak költségvetési támogatást.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy a rendeletet nem kell módosítani, hanem a
szerződésbe kell beleírni, hogy mikor folyósítják a támogatást. Amikor a kérelmekről dönt a
testület, akkor a folyósítás időpontját is meghatározza.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy Balogh János Sárosd, Petőfi u. 16.
sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Petőfi utca végén lévő
néhány akácfából álló kis ligetből az elszáradt fákat kivághassa, ami természetesen az övé
lesz, és esetleg ültetne helyettük új fákat. Az akácfa nem olyan értéktelen.
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Horváth Gábor József képviselő: Javasolta, hogy nézze meg a jegyző.
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy meg akarta nézni a területet, de nem volt rá ideje. A
jegyző engedélyezheti a fák kivágását, de arról nem dönthet, hogy oda is adja. Ha annyira
nincs pénze az önkormányzatnak, meghirdethetik, hogy ezeket a fákat ki lehet vágni és abból
lenne bevételük.
Mrázik Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzat ki tudja vágni a fákat?
Dosztály Csaba jegyző: Válaszolt, hogy igen.
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy válaszolják azt a kérelmezőnek, hogy az
önkormányzat kivágja a fákat.
Dosztály Csaba jegyző: Javasolta, hogy halasszák el a következő ülésre a döntést, addig
körbejárja az ügyet.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy teljesen magánjellegű dolog, amit el szeretne
mondani és feltétlenül nyílt ülésen. Egy ostobaságot elkövetett, úgy gondolja, hogy akkor
kijárt volna a testületnek, hogy elmondja. Ez év februárjában az APEH behívta vagyonosodási
vizsgálatra. Ez a vizsgálat lezajlott és gyakorlatilag nem talált semmi problémát. Kezében van
a végzés és semmiféle büntetést nem kell fizetnie. Nem érzi magát fehér báránynak, de akik
itt ülnek az asztalnál, egyikük sem az, ha őszinték. Testületi ülések folyosóbeszélgetésén talán
egy-két képviselőtársának mondta, hogy vizsgálja az Adóhivatal, aztán nemsokára
visszahallotta, hogy mit keres a képviselő-testület tagjai között egy adócsaló. Ezt a rágalmat
messzemenőkig visszautasítja. Arra kéri azt az embert, vagy embereket, akik úgy gondolták,
hogy ő adócsaló, hogy akkor azt a hírt is vigyék meg, hogy lezárult az eljárás, és határozatban
állapította meg az APEH, hogy nincs tartozása, rendben van. Nyilván akinek nem inge, az ne
vegye magára ezt a dolgot.
Horváth Gábor József képviselő: Elmondta, hogy polgármester asszony küldött e-mailen
egy anyagot fűtésköltségek csökkentésével kapcsolatban. Megnyerte az önkormányzat a
pályázatot tornaterem építésére, és úgy gondolja, hogy alternatív a fűtésben (szalma, energia
fű) kellene gondolkodni. 530 E Ft ennek a kazánnak a beépítése, és egy év alatt megtérülne, a
gáz ára egyre emelkedni fog. Érdemes lenne ezzel foglalkozni, mert szalmával, faaprítékkal
akár az iskolát is lehetne fűteni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy ezt meg kell fontolni. Annyit
megér, hogy meghívják a szakembert egy tájékoztató tartására.
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy kedden beszéltek arról, hogy a költségvetést
javítani kellene 2-3 M Ft-tal. A horgásztó melletti Szatmári-féle ingatlanra, ami kb. 6 ha, van
egy érdeklődő, aki megvásárolná. Nyárfát ültetne oda. 20 E Ft/AK értéken megvásárolná a
területet.
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy meg kellene kérdezni a horgászegyesületet is,
hogy ők nem vásárolnák-e meg.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az egyesület nem vásárolhat
területet.
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Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy nem adná el a területet.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az illető forduljon az
önkormányzathoz írásban, tegyen ajánlatot ez ügyben és utána dönt a testület róla.

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket:
A képviselő-testület nem adja ki a Szabadság tér 5. sz. alatti szolgálati lakást.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
K.m.f.

Dosztály Csaba
jegyző

Petrányiné Nagy Olga
hitelesítő

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Zsigmondné Kovács Margit
hitelesítő

