
JEGYZŐKÖNYV

KészÜlt: Sály KÖzsé9 ÖnkormányzaEárrak Képvise]_ő-t,estüIete 20]_5. március ]_6-
án 9,00 órai kezdettel tart,ott üléséről .

Az ülés helye: Sály Község önkormányzatának tanácskozó terme.

,Je]en vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas ZolLán, HŐcza ,József, Szabő Valéria, Vetró Márta
képviselők.

Meghivottak: Dr. Mo]-nár Sándor )eqyző, Dr. Feg)rveres Balázs aljegyző.

Meghívottak, akik je]-en vo]_tak az ülésen:
Dr. Molnár Sándor jegyző, Dr. Fegyveres Balázs aljeqyző.

Fekgle Jánosné po]-gármester: köszöntötte a testület tagjait.
MegkÜlÖnbÖztetett t,iszteletteI köszönt,ötte mindannyiunk nevében a Közös
Önkormányzati Hivata} jegyzőjét, Dr. Mo]-nár Sándor légyző Urat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Fegyveres Balázs al)eqyzőt kérte fe]-.

A jegYzőkönyv e]-készítéséért Dr. Molnár Sándor jeqyző rnegbízásából Dr.
Fegyveres Ba]_ázs aljeqyző a fele]_ős.

,IegYzőkönyvhíte]_esítőknek: Farkas Zol-Eár, és Hócza rTózsef képviselót kérte
fel .

Fekete Jánosné po]-9ármester: Ísmertett,e a megtárgya]_ásra kerülő javasolt
napirendet.

iIAVASOLTNAPIREND

1. / Óvodai kaPacitásbővitést cé]-zó beruházások tánogatására negnyiJt
pá7yázati Lehetőség negtárgya7ása.

E]őadó: Fekete Jánosné poJgármester

2. / Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivata1 2075. évi kö7tségvetésének
negtárgyaJ_ása, e J fogad.ása.

Efőadó: Dr. Mofnár Sándor jegyző

3. / Inditványok, javas7atok.

Fgkete .Tánosné Polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadjáke1 a napirendi javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők
személyére tett javaslatot.

A képvise]_ő-test,ület egyhangúlag elfogadta a
napj_rendet, va]_amínt a jegyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesitők személyére tett
j avaslatot .



Elfogadásra kerülE napirendi pontok:

1. / óvodai kapacitásbővitést céfzó beruházások támogatására neqnyi7t

pá7yázati Lehetőség negtárgya7ása.

Előadó: Fekete Jánosné po7gármester

2. / Tibolddaróci Közös ónkormányzati Hlvata]- 2015. évi kö7tségvetésének

megtárgya7ása, e7fogadása.

Előadó: Dr. Mofnár Sándor jegyző

3, / Indltványok, javasJatok.

NAPIREND TARGYALASA

1. / óvodai kapacitásbővitést cé]zó beruházások támogatására megnyiJt

pá7yázati Lehetőség megtárgyafása.

E]őadó: Fekete Jánosné po7gármester

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvise]ő-testületet a
nemzetgazdasági miniszter által kihirdetett páIyázaLí kíírásró1, óvodai
kapacitásbővitést célző beruházások támogatására.
Javasofta a képvisefő-testületsnek a páLyázaEi kiírásra páIyázaE
benyújtását, hiszen a jelenlegi 75 férőhelyes óvoda bővitésére szükség van,
a következő tanévben az óvodáskorú gyermekek ]-étszáma eférí a 91 főt. A
pátyázat beadási határideje: március 23. Az építési engedélyt 2015.
szeptember 30-áig be ke]_]_ szerezni. A páLyázat elnyerése esetén a
támogatottság a bruttó költségek 95 *-a, saját erőként 5 ?-ot ke]-l
biztosítani. A saját erő biztosításához BM keretbő]- ta]-án 1ehetőség fesz
külön pályázaLot benyújtani. PályázaLí hiánypótlásra április 7-éig van
lehetőség, s az önkormányzat a pályázaL eredményéről május 8-ig kap
értesítést.
A páIyázat benyújtásához szükséges a testü]-et határozata, az önerő
biztosítása.

Farkas Tstván képviselő:
vonatkozik?

pályázaE pontosan milyen fejlesztésre

Fekete .Tánosné polgármester: férőhelybővítés, (25 fővel) csoportszoba
ép Ft/gyermek. Véleménye volt, hogy nem szabad,
elhalasztani a ]_ehetőséget, az önerőt (2.000.000 Ft) biztosítva be kell
nyújtani a pályázatot.

Vetró Márt,a képvise]-ő: tehát az épülethez hozzá keI1 építeni a szükséges
helyiséget, helyiségeket.

Szabó Va]_éria képvise]-ő: a jelenlegi konyha kapacitása kevés, már most sem
tudnak minden rászoru}ónak ebédet biztosítani, ho]_ott ez kötelessé9ük.
Megoldást, jelentene, ha a régi kult.úrház helyén ki tudnák építeni a nagyobb
kapacitású konyhát. Az óvoda épületében a konyha pedig csak kiszol9áló
konyhaként működne.

Fekete ,Jánosné po]-gármester: amíg nincs lehetóség nagyobb kapacitású új
konyha építésére, a jelenlegi konyhát kell felúj ítaniuk, a fenti
beruházással egyidőben.



Dr. Mofnár Sándor jegyző: tájékoztatta a testüfetet, hogy Tibolddarócon az
1980-as évek végén épült központi konyha, d,e az Áxrsz előírásokat betartva
az óvoda épületében működik a meJ-egitőkonyha.

Fekete Jánosné polgármester: javasolta a képvise]-ő-testületnek, hogy
hatá yújtják-e a páIyázatot és biztosítja-e a
szükséges önerőt a képvisefő-testület.

A képvise]_ő-testület egyhangúlag támogatta a páIyázat benyújtását, az önerő
biztosíLásával, s 7 igen, O nem szavazaELal-,0 tartózkodássaf meghozta az
alábbi határozatot:

SáJ.y Község önkornányzata képviselő-testületének :

25/2015. (III. 16.) sz. önkormányzati határozata:

Tárgyz Sá}yi Hétszínvirág Óvoda (3425 Sály, Deák F. u.
56/B. ) óvodai kapacitásbővítést céIző beruházás
támogatására vonatkozó pályázat.

Sály Közsé9 Önkormányzatának képviselő-testü]_ete a
polgármester előterj es ztésében megtárgyalta a

Magyarország 2015. évi központi köJ_tségvetéséró1 szőIő
2OL4 . évi C. törvény 3 . me]_lék]-et TI. 5 . pont szerinti
óvodai kapacitásbővitést célző beruházások támogatására
benyújtandó páIyázatoL, pályázati lehetőséget, s 7 fő
igen, 0 nem szavazattal, 0 Lartrőzkodássa]- az alábbi
határozatot hozta:

I./ sáLy Közsé9 ÖnkormányzaEa az álta]-a fenntartott Sályi
Hétszínvirág Óvoda (3425 SáIy, Deák F. u. 56/B-) intézménye
t,ekintetében a Magyarország 201-5. évi központi
költségvetésérő1 szőlő 2014. évi C. törvény 3. mellék]_et
T]. 5. pont szerinti óvodai kapacitásbővítést célző
beruházások támogatására kiírt pályázatot be kívánja
nyú;tani, működő óvodaépület bővitéséve]_.
Sály Község ÖnkormányzaLa a óvodai kapacitásbővítést céIző
beruházáshoz sikeres páIyázaL esetén a szükséges mértékű
önerőt biztosítja.

Az önerő mértéke a páIyázatban szereplő beruházás tervezett
kÖ}tségének 5 B-a, bruttó ]_.97o.ooo Ft.

A képvisefő-t,estület megbízza a polgármestert, hogy
pályázatot határidőre nyújtsa be.

Fe]_elős: Fekete,Jánosé polgármester.

Határidő: 20t5. március 23.



2./ Tibolddaróci Közös önkornányzati Hivata1 2015. évi köJtségvetésének

megtárqya 7ása, eJfoqadása.

Előadó: Dr. Mofnár Sándor jegyző

Dr. Molnár Sándor jegyző: a Tíbo]-ddaróci Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetése csupán működési kiadásokat tartalmaz, a Sály-i
kirendeltséghez történt egy ]_ap-top beszerzése, mely felhalmozási kíadás. A
működési kiadás szűkös, bér és dologi kiadások, szolgáltatási díjak. A
tervezés a tényleges költségeket mutatja, 2.1-47 e Ft hiánnyal. Elmondta,
hogy a feladatalapú normatíva csökkent, 9,15 Z/fő. Il1etmények adottak,
2o15. évben sem emelkedtek, 7 éve váItozatfan. A 201-5. évi köIt,ségeket
próbálták az ismert adatok szerint reálisan összeállítani. A közös
önkormányzat,i hivatal költségvetését et kelI fogadni, ez törLénhet egyÜttes
ülésen, vagy külön-kütön testületi ülésen is. Az év folyamán figyelemmel
kell kísérni a költségvetést és eseEleg módosításra is lesz lehetőség.

Kérte a képviselő-testületeL, hogy fogadják
Önkormányzati Hivataf 20]-5. évi költségvetését.

e1 Tibolddaróc Közös

fő az önkormányzati do19ozók
létszámcsökkentés várható, a
áthelyezést.

Szabó Valéria képviselő: jutalmazásra 1.834 e Ft kerü]_t előirányozásra, ez
mit takar?

Dr. Molnár Sándor jegyzó: jutalom nem fett tervezve. ez a kötelező
1ubileumi jutalmat takarja. Nincs lehetőség kü]-ön jutalom kifizetésére.
csak a kötelező kifizetésekre, s belátható időn belül nem várható
váttozás. Sály létszáma 5 fő, Tibofddaróc 4 fő. Kevés a központi
támogatott létszám. Szociáfis hatásköröket vittek €f, azonban a
munkateherben még nem érezhető a csökkenés. Sok az adminisztráciő,
statisztikai adatszol9ált,atások.

Vetró Márta képvise]_ő: lízing, bérleti díj mit jelent? Közüzemi díjak
tekintetében a nape}em mílyen hatással van?

Dr. Mo]_nár Sándor jegyző: Tibolddaróc vonatkozásában Lízíng- bér]eti díj
kiadásról nem tud. AzL, hogy mióta üzeme] a Sály-i kirende]-t,ségen a
napelemes rendszer nem tudja, í9y foríntálisan nem tudja most megmondani a
megtakarítás összegét. Ez azonban az áramszámlán biztos, hogy mutat,kozík.

Dr. Fegyveres Balázs aljegyző: a lizing, bérleti díj üzeme]_tetési
kiadásokból ered, ez ponLosabban a fénymáso]_ó működésének kiadása.

Farkas István képvise]-ő: a napelemes rendszer üzeme]-tetése óta mennyivel
kevesebb az energiaköltség?

Szabo Va Ler] a képvise]_ő: jelenleg hány
]_étszáma? Ha a hatáskör elvonás miatt
nyugdíjba vonulók helyére meg kell oldani az

Fekete Jánosné polgármester: az önkormányzat számára is megtakarítást
jelentenek a napelemek. Forint,ra pontosan majd a zárszámadásná]_ tudják
kiértékelni a megtakarítást, de kb. 5O t-os költ,ségmegtakarít,ással lehet
számolni. Nagyon hasznos a napelemek működése, ez jelentkezik óvodánál,
iskoláná]_ is.



Mintahogyan yegyző úr is emlitette a fétszámok kötöttek. a hatáskörelvonás
nehogy létszámefvonássa]- j árjon.
Az önkormányzai-nál eddig a könyvelő véqezLe az élelmezésvezetői fe]_adatokat
is. Erre az álláshelyre kerütt felvételre új dol-gozŐ, továbbá az IKSZT

működése kapcsán kerüft fetvételre 2 fő dolgoző.
Megerősíti, hogy a munkateher jelentős. Mutatkozík ez azon is, hogy a

szociális ügyek átvételekor a Járáshoz kerü]-ő kb. 2000 ügybŐl, Mezókövesdi
volt 10OO, s a megmaradó 1OO0 üqyből SáJ_y településé 320 ü9y, a többi a

Járáshoz LarLozó településeké.

Dr. Molnár Sándor j egyző: ke]_1emet]_en 1enne, ha 1éLszáme]_vonásra kerÜlne
sor az önkormányzati hívatalokban, hiszen igy is a működőképesség határán
vannak, ez áItalánosságban megfogalmazhatő, főként a kisebb településeknél.

A képviselő-t,estület a Tíbolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal 2015
költségvetését 7 igen, 0 nem szavazaELal, 0 tart,Ózkodássa]- elfogadLa:

Sály Község Önkornányzata képviselő-testü]-etének:

26/2015. (IIí. 16.) sz. önkorúányzati határozata:

Tárgy: Tibotddaróci Közös Önkormányzati Hivatal 2o15
költségveLése.

eva

ev]-

Sály Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyaIta a Tibofddaróci Közös ÖnkormányzaLi Hivata1
2015 . évi kö]-tségvetését.

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetést 7 igen, 0

nem szavazaELal, 0 tarEÓzkodássa1 elfogadta a határozat
me1]-ék]-etét képező bevételeket és kiadásokat tartalmazó
táblázat szerint, 2.147.000 Ft hiánnyal.

3. / Inditványok, javas7atok.

a. ) Mezőkövesdi Többcélú Kistérsé9i Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják el
a Mezőkövesdi Többcé]_ú Kistérségí Társu]-ási Megállapodás módosítását,
személyi vá]_tozás miatt. (Mezőnyárád község Polgármesterét 2075. január
hónapjában választották meg, í9y szükségessé vált a társulási megállapodás
módosítása. )

Sály Község Önkor-nányzata Képviselő-testületének
27 /2015. (III.16.) sz. önkornányzati határozata:

Tárgy: Mezőkövesdi Többcé]_ú Kistérségi Társulás Társufási
Megállapodásának módosításáró1 .

Sály Közséq Önkormányzatának képviselő-testület,e
megtárgyalta a Mezőkövesdi Többcélú Kistérsé9i Társulás



t,ársulási megállapodásának módosítására vonatkozó
előterjesztést és a következő határozatot hozta:

r_. ) Sály Közséq önkormányzatának Képviselő-testülete a

Társulási Megállapodás módosítását a jelen határozat
mel]_éklete szerint elfogadja.

2.\ Az önkormányzat képvíselő-tesEülete fefhaLalmazza a

polgármesEert a Társulási MegáItapodás módosításáva]_
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonna]-.

Fele]-ős: Fekete .Jánosné polgármesLer

b. ) Lomtalanítás

Fekete Jánosné po]_gármester: bejelentette, hogy a hufladékszáLliLást véqző
szolgáltatóval és az alváffafkozőval történt egyeztetés után a községben a
]omta]-anítás márciws 24-én lesz.

c.) Egyéb bejelentések

Vetró Márta képviselő, Szabó Va]_éria képvise]-ő: az önkormányzaL tulajdonát
képező telekrőf kérnék a kőtörmelék e}szállítását a lehető 1egrövidebb időn
belü1.

Fekete Jánosné po]_gármester: be van üLemezve a törmelék elszállÍtás,
azonban azt tudnia ke]-} a testúletnek, hogy ennek komoly anyagi vonzata
lesz. A legutóbb az ,,Emődi" féle porta efbontása kapcsán kért árajánlatot,
mely mi1]_iós nagyságrendű vo]_t. S a törmelék e]-szá.I]-itása sem történhet
bárhová.

Farkas Tstván képvisefő: a kőtörmelék szá]-lítása magánterületre történhet,
s 150.000 Ft-os költségen meg is ofdható. (útalapba történő rakássa]_)

Fekete,Jánosné polgármester: bejelentette a képviselő-t,estületnek, hogy
március 19-ére a Szomolyai Romákért Egyesület meghívta a Szomolyán tartandó
rendezvényükre. A meghívásnak eleget fog tenni.

Tájékoztatta a testületet, hogy az óvodában március 24. napján tartandó
rendezvényre hívják és várják a testület tagjait, bábelőadás, kézműves
foglalkozás.

Türr fstván Képző és Kutató Intézet lehetőséget biztosítana a telepüJ_ésen
20 fő alapkompetencia képzését biztosítaná, akík ]_ehetnek munkanélküliek,
GYES-áffományban ]-évők is. 4 hónapos alapkompetencia képzés keretében
40.000 Ft pénzjuttatásban részesülnek, az 5. hónapban pedig további 38.ooo
Ft,-ot kapnának.

Ez ügyben e1 fog járni, felveszi a kapcsolaEot az illetékessel.

Tájékoztatta a képvise]_ő-testületet, hogy a szociális céfú tűzifa
kiszállítása megt,örtént, a kíszállíLás díja 1.]_OO e Ft-ba kerü]_t.

Farkas Tstván képvise]-ő: a kedvezményes szér- vásár]_ásra mennyí kérelem
érkezett? A fakossá9 köréből véleménye szerint ]_enne igény.



Fekete Jánosné polgármester: az igényelhető 75O q szenet nem tudják
tárolni , igy a bányáEó1 nem száIIíLják el. összesen 6 igénylő van.
Tájékoztatva fettek az igénylők, hogy csekken befizethetik a kedvezményes
áraL, a fuvarozó pedig 8.0OO FL szálliLási költsé99e1 házhoz szállÍLja a

szenet, Természetesen a fuvar költségét az igénylő fizeLi.

Egyetlen kérelmező volt. aki nagyobb mennyiségű, 5O q szenet kért, ez

esetben már leszál}ításra került a mennyisé9.

A többi kérelmező csupán 5-1-0 q mennyiséget kérne.

Kérte Farkas Tstván képviselőt, ha j_smeri az igényeket, akkor azzal sokat
segitene, ha összegyújtené.

Dr. Fegyveres Balázs a]_jegyző: Sály Közsé9 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elkészítette a költségvetését, 38o e Ft bevétetlel és kiadással.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazaLLaL, 0 tartózkodással tudomásuf
vetLe Sály Közsé9 Roma NemzeLiségi Önkormányzata 2015. évi költségwetését.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2015. (TII.16. ) sz. önkormányzati határozata:

Tárgy: Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2ot5 . évi kÖ]-tségvetése.

A képviselő-testület Sály Község Roma Nemzetiségi
ÖnkormányzaE 2Ot5. évi költségvetését 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 Eartózkodással tudomásul vette.

Farkas István képvise]_ő: kérdést intézett a jeqyző úr felé, hogy a
kommunáfis adó fizetési kötelezettség a bérfőt vaqy az épület tulajdonosát
terheli ?

Dr. Molnár Sándor jegyző: az épúlet használója a fizetésre kötefezett,
ebben az esetben, ha üres az épüleL nincs szünetelteLésre mód, mínt, egyéb
esetekben.

Farkas Tstván képviselő: a kóbor ebek befogására vonatkozőan sürgősen
lépéseket kell tenní, jelentős a kóbor €b, veszéIyt jelentenek a 1akossá9
számára, veszettséget is terjeszthetik.

Továbbá a fiata]-ok szőrakozásához
e]-szenvedett család részére került
milyen 1ehetősége ]-esz ezután a
biztosíEható?

bizt,osított Iakóingatlan a tűzesetet
kiadásra. Kérdése, hogy a fiataloknak

kulturált szórakozásra, mely épületben

Fekete ,Jánosné po]-gármester: a szerződéskötés folyamatban van, a következő
napokban várható, hogy szerződéskötésre sor kerüf, s megoldódhat a
probléma. A várható díj 10. OOO Ft/eb + 1_5. OOO Ft kiszál]_ási díj . A
szerződéskötés után tájékoztatni fogja a lakosságot.

Továbbá válaszában tájékoztatja Farkas Tstván képviselőt, hogy a fiata]_ok
részére felajántásra kerüft a Nyár utcában ]_évő önkormányzati ]_akás is, de
mindenképpen a Kossuth utcaí épülethez raqaszkodtak.
A műve}ődési házban. vagy az TKSZT- épületében is van lehetőség, azonban
kihangsúlyQzza, hogy csakis ku]_turált foglalkozások megtartásához, ez alatt
nem diszkós szőrakozásL ért. Ez ügyben fel fogja venni a kapcsolatot a
fiatalokka1.



Szabó Vaféria képviselő: a teteház helyiségét
biztosítani. Az ott dolgozó 2 fő azérL van,
szervezzeíl I szőrakozzanak a fiatafok.
Kifogásolta továbbá, hogy a kamarakórus tagjai próbájuk alkalmával a
helyiségben nem tudtak leülni. nem volt szék. A teleházat múködtetni keJ-l,
azérL épült,.

Vetró Márta képviselő: egyetértett Szabő Va]-éria képviselŐve1. a közössé9i
@nyitvakell,hogy1egyen.múködnieke11.pro9ramok
kellenek, legyen felefőse.

Fekete Jánosné po]_gármester: a kórus vezeLője kapta meg az épület kulcsát,
@Megbeszé1ték,habármi1yengondvanszőL.Aszék
hiányáról sem tudott, ezt nem jelezték felé. Egyébként pedig az épÜletért,
annak berendezési tárgyaiért felefősséget ke1]- vállalni, tehát nem járható
út a korlátlan nyitvatartás, s egyebek.
A fiatalok, kufturá]_t programokhoz használhatj ák az épületet.

Farkas 1stván képvisefő: bejelentette, hogy az előzőekben már emfített
has.rnár_t blokko; kíván vásárolni az önkormányzaLlőI 50 Ft/db áron.

Fekete Jánosné polgármester: és a képvise]-ő-testület is egyetértett Farkas
Tstvánnal, s számára 50 Ft/db áron a blokk e]-szál]ítását engedélyezi.

Fekete .fánosné polgármester: ő pedig bontott tégla vásárlási szándékát
jelenti be a képvisefő-testüfetnek, melyet a testÜfet tudomásul vett.

Hócza József képviselő z az ügyrendi-gazdasági bizotEság ülésezett, mely
bbjavastatuknapirendretűzésétasoronkövetkezó

testüfeti ülésre. Az előLerjesztést átadta a polgármester részére.

Fekete ,Jánosné polgármester: a soron következő testü]_eti ülésen
előterjeszti a javaslatot, s a testület napirendre Lűzi a javaslatok
megtárgyalását.

Mivef más bejelenteni nem volt, kérte a képviselő-testületet, hogy egy
települési támogatási kére]_mek tárgyában zárE ülést tarLsanak, amellyel a
képvisető-testület egyetért,ett .

A nyílt ü]-ést a polgármesLer 11.00 perckor berekesztette.

K.m. f .

Dr. Molnár Sándor
)egyző megbizásából:
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Sály Községi Önkormányzat Képvise]-ő-testü]-ete

2075. aárcius 76-án (hétfő) 9,00 óraí

kezdettel rendkivü]_i ü]ést tart, melyre tisztefetteJ neghivom.

Az ü]és hefye: Sály Kózség Önkormányzata tanácskozőterme.

1. / óvodai kapacitásbővitést cé]_zó beruházások tánogatására megnyi7t

pályázati Jehetőség megtárgya]-ása.

Előadó: Fekete Jánosné po7gármester

2./ Tibolddaróci Kózös önkormányzati Hivata1 2015. évi kö7tségvetésének

megtárqya7ása, e7fogadása.
Előadó: Dr. Mofnár Sándor jegyző

A. naplrendi pontokhoz meghivottak:

Borsod-Abaúj-ZempJén Megyei Kormányhivataf Főigazgatója, Térségünk

orszáqgyű}ési KépviseJője; Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhe7yettes
parJamenti á]_Lantitkára, Tibo]_ddaróci Közös Önkornányzati Hivatal- Jegyzője,
Képviselő-testü]-et tagj ai.

Sály,2015.március9.
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Sály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 16. napján 9,00 órai kezdettel megtartott

(

{L. / Fekete .Tánosné polgármester:

2./ Emődi Sándor alpolgármester:

3./ Farkas István képviselő:

4./ Farkas ZoLLán képviselő:

5. / Hőcza Jőzsef képviselő

6./ Szabó Valéría képviselő:

1. / YeLró Márta képviselő:
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