
 J E G Y ZŐ K Ö N Y V  

Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

2014. március 25-i soros, nyílt üléséről 

Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 
  2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

Az ülés időpontja: 2014.március 25-én 16.30 óra 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

   Dr. Tankó Károly   polgármester 
   Dr. Nándorfi Zoltán  polgármester 
   Radovics Károly  képviselő 
   Tóth Mihály   képviselő 

Az ülésre meghívást kapott  és megjelent személyek: 

   Dr. Sisa András  jegyző 

   Vörös Magdolna           egyesület elnöke 

Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a 7 képviselőből 4 fő megjelenésével a testület határozatképes. 

A kiküldött meghívóban 8 napirend szerepel, ily módon tenném szavazásra a napirend 
elfogadását. 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás keretében a szociális étkeztetés ellátásáról 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
3) Csabdi Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
4) Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális 

hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás 
elvégzése 5 év határozott időre megépítése tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
5) A Béke utca vis maior közbeszerzési pályázatához közreműködő szervezet megbízása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
6) Az önkormányzati fenntartású Diófa utca burkolati hibáinak kijavítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
7) A Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesülettel kötendő megállapodás a Falunap és egyéb 

rendezvények szervezéséhez 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 



 
8) Egyebek 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendek 
tárgyalását fogadja el.  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
fő tartózkodással, határozathozatal mellőzésével az alábbi napirend megtárgyalását fogadja 
el. 

1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás keretében a szociális étkeztetés ellátásáról 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
3) Csabdi Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
4) Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális 

hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás 
elvégzése 5 év határozott időre megépítése tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
5) A Béke utca vis maior közbeszerzési pályázatához közreműködő szervezet megbízása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
6) Az önkormányzati fenntartású Diófa utca burkolati hibáinak kijavítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
7) A Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesülettel kötendő megállapodás a Falunap és egyéb 

rendezvények szervezéséhez 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

8) Egyebek 
 
1.napirend: 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Az elmúlt időszakban a településen a következő események történtek: 

A. A március 15-i önkormányzati rendezvény az iskolások részvételével rendben lezajlott. 
Délután a települést elérő időjárási fronttal járó erős szél ágakat tört le és megrongálta a 
Szabadság utcai buszmegállót. A buszmegálló helyreállítását a közmunkások elvégezték. 

B. Az iskola sarokrészénél a közfoglalkoztatottak kicserélték kerítést. 
C. Az önkormányzati ingatlanokra kihelyezésre kerültek a dohányzást tiltó táblák, melyet 

jogszabályi feltételek szerint március 1-től minden közintézmény, bolt tekintetében 
alkalmazni kell. 

D. Befejezéséhez közeledik az óvoda építkezése. A kivitelezéssel kapcsolatos munkák 
lezáródtak, az óvoda költségvetéséből készül a belső térben egy lambéria burkolat, melyet 
a mi közmunkásaink készítettek el.  



A régi épület falán vízszintes repedések jelentek meg: erről a műszaki ellenőrrel és a 
kivitelezővel történt egyeztetést követően várakozó állásponton vagyunk, hogy ez valóban 
csak egy hajszálrepedés, vagy esetleges későbbi probléma előjele. A műszaki ellenőr úgy 
nyilatkozott, hogy ez lehet az új vakolat száradásából eredő repedés. Ha azonban ez az 
épület mozgásának eredménye lenne, akkor a későbbiekben kezelni kell, ami 
természetesen garanciális munka lesz.  

E. Új körzeti megbízottat kapott a település, Balogh Ferencnek hívják. A rendőrségtől már 
megkaptuk az éves beszámolót is. Április végén vagy május elején kerékpárok jelölését 
kezdi meg a rendőrség a környéken több települést érintően, mellyel a kerékpárok lopását 
próbálják visszaszorítani. 
 

A fenti témákkal kapcsolatos kérdéseket várom, ha nincs, akkor rátérnénk a második 
napirendi pontra, illetve kérem elfogadni a beszámolót. 
 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a polgármesternek 
szóban előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2014 (III. 25.) sz. határozata 

a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
szóló beszámolóról 

 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a polgármesternek 
szóban előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló 
beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
2.napirend: 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
keretében a szociális étkeztetés ellátásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Felkérem Jegyző Urat, röviden ismertesse a napirendi pontot. 
 



Dr. Sisa András jegyző: 
Korábban már felmerült az igény, hogy szociális étkeztetést biztosítsunk a településen, 
különösen, hogy kötelező feladatként szerepel a jogszabályban. A Kapcsolat Központon belül 
a többi feladatellátásból csak ez maradt ki eddig, mert nem volt rá igény. A költségvetés 
elfogadásakor döntött a testület, hogy megkeresi a Kapcsolat Központot a fenntartója útján, 
Ezt követően nekünk rögzíteni kell, hány fő ellátottig kívánjuk ezt a szolgáltatást biztosítani. 
Ezután tudják kiszámolni, hogy mekkora költséggel is jár Csabdi vonatkozásában, majd 
megkötendő a módosító szerződés. Azt javasoljuk, hogy 5 főben maximalizáljuk az ellátotti 
létszámot, ami nagyjából lakosság lélekszámarányos a bicskei ellátotti kerettel. Aki a 
feltételrendszernek megfelel, de nem fér bele az 5 fős keretbe, az várólistára kerül, és kieséses 
alapon bekerül a juttatásba. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Ha valakinek bármilyen kérdése lenne a napirendi ponttal kapcsolatosan, kérem tegye fel, 
ellenkező esetben kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt. 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2014.(III.25.) számú határozata 

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás keretében a szociális étkeztetés ellátotti létszámának meghatározásáról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kapcsolat Központ Szociális, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagjaként a szociális étkeztetés Csabdi 
településen lakó igénylőinek keretszámát 5 főben határozza meg. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kezdeményezze a költségvetési hozzájárulás Csabdi községre 
eső hányadának meghatározását a fenti keretszám figyelembe vételével. 

Határidő: Azonnal 
  Felelős: Polgármester 

 
3.napirend 

Csabdi Község Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Három olyan építkezés van, amit a közbeszerzési tervben szeretnénk feltüntetni. Az egyik a 
Béke utca, a másik a Szabadság utcai járda, a harmadik pedig az iskolai öltöző.  



 
Dr. Sisa András jegyző: 
2014.március 31-ig közbeszerzési tervet kell készíteni, amibe ezeket mindenképpen be kell 
tervezni. 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Ha nincs hozzászólás, kérdés, kérem a Képviselőket szavazzunk! 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20 /2014 (III.25.)számú határozata 

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évre – a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 33 § (1) bekezdése alapján – a határozat melléklete szerinti tartalmú 
közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Polgármester 

 
4.napirend 

Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék 
gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 5 év 
határozott időre megépítése tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
A hulladék szolgáltatás közbeszerzési eljárása lezajlott, egyetlen érvényes ajánlat érkezett a 
Zöld Bicske Kft.-től, így a döntőbizottság javaslatára figyelemmel a Zöld Bicske Kft.-vel, mint 
nyertes ajánlattevővel megköthetjük az 5 éves szerződést. Kérem, szavazzunk róla. 
 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 



A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2014 (III.25.) számú határozata 

a Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék 
gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 5 év 

határozott időre tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Csabdi Község közigazgatási területén 
keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, 
valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 5 év határozott időre” tárgyú, nyílt közbeszerzési 
eljárásban az alábbiakról határoz: 

1., a „Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék 
gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 5 év 
határozott időre” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület a Bírálóbizottság 
döntési javaslatát elfogadva megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. 2060 Bicske, Csákvári u. 45. szám alatti gazdasági társaság. 

A nyertes közszolgáltatói díjak 

Ssz. Közszolgáltatási feladatok Ajánlati ár (nettó HUF) 

1. 
60 l-es gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja 
2014. évben (nettó Ft/l/ürítés) 

nettó 305,7 Ft/ürítés 

2. 
120l-es gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja 
2014. évben (nettó Ft/l/ürítés) 

nettó 407,64 Ft/ürítés 

3. 
240l-es gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja 
2014. évben (nettó Ft/l/ürítés) 

nettó 725,52 Ft/ürítés 

4. 
1100l-es zárt konténer egyszeri ürítésének 
díja (nettó Ft/l/ürítés) 

nettó 4.614 Ft/ürítés 

5. 
4,5m3-es edényzet egyszeri ürítésének díja 
(nettó Ft/ürítés) 

nettó 20.641 Ft/ürítés 

6. 
többlethulladék elszállításának díja 2014. 
évben (nettó Ft/60 l-es gyűjtőzsák) 

nettó 378 Ft/ürítés 

7. 
többlethulladék elszállításának díja 2014. 
évben (nettó Ft/120l-es gyűjtőzsák) 

nettó 547 Ft/ürítés 



8. 3 db önkormányzati 1000 literes edény 
kedvezményes ürítésének díja 

nettó 3.434 Ft/ürítés 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő: 

NINCS 

2., a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
gazdasági társasággal, mint nyertes ajánlattevővel a határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződést aláírja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

5.napirend 

A Béke utca vis maior közbeszerzési pályázatához közreműködő szervezet megbízása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Korábban több helyről kértünk már árajánlatot, bár nem lenne szükség testületi döntésre, 
mert értékhatár alatti összegről beszélünk, én azért szeretném, ha a testület is jóváhagyná a 
megbízást. Azt a céget bíznánk meg – KP Kft – amely végig segédkezett a hulladék 
közszolgáltatási eljárásnál, pályázatnál. Szerintem szakmailag is, eljárásrendileg is csak 
pozitív tapasztalataink voltak velünk kapcsolatban. Ezért én javaslom, hogy a Béke utcai 
pályázat közbeszerzésében is ők járjanak el (200.000.- Ft + Áfa vállalkozói díjért, ami egy 20 
milliós beruházási díj tekintetében, szerintem relatív kedvező árnak tekinthető. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 
 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22 /2014 (III. 25.) sz. határozata 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzat V. fejezetének 
(13) pontja alapján a Béke utca vis maior pályázat keretében történő helyreállításához a 
kivitelező kiválasztására irányuló eljárásban hivatalos közbeszerzési szakértőként megbízza a 
Kp Kft – t 200.000. - Ft + Áfa díj mellett. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződést megkötésére 

 
Határidő:  Azonnal 

        Felelős: Polgármester 
 
6.napirend 
 
Az önkormányzati fenntartású Diófa utca burkolati hibáinak javítása 

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: A másik útfelújítási projektünk, konkréten a Diófa utcai 
burkolati hibák kijavítása. Felmérést végeztünk, hogy milyen munkálatokra lenne szükség. 
150-160 méter hosszú szakaszról beszélgetünk, ami olyan szinten használhatatlan, hogy az 
autósok azon már csak a padkán közlekedve tudnak átkelni. Ez az áldatlan állapot nyilván 
nem tartható, a balesetveszélyt meg kell előzni. Az érintett területen kb. 260 m2 felület 
kátyúzása szükséges. Tisztában vagyunk vele, hogy az optimális megoldás az lenne, ha a 
jelenlegi burkolat felmarását követően, szakszerű aljzat készítése után teljesen új burkolat 
készülne, ám erre nincs költségvetési forrásunk. Most csak kátyúzásban gondolkodhatunk. 
Mindenképpen, ha tartós megoldást szeretnénk, akkor az azonos anyaggal történő 
helyreállítást kell előtérbe helyeznünk, ami jelen esetben AC 11 jelű anyaggal történne. A 
focipálya két oldalán padkarendezés, és egy murvaterítés lenne. Erre kértem árajánlatokat, 
amiből 3 itt van, a negyedik pedig annyira alacsony összegű volt, hogy nem reális, nem 
életszerű, ami elképzelhető, hogy a minőség rovására menne, így azzal nem kívánunk 
foglalkozni. Én ennek fényében tenném fel vitára a Tisztelt Képviselőknek. Azt kéne 
eldöntenünk, hogy 1.300.000.- Ft van a költségvetésünkbe erre betervezve, azonban 
mindegyik árajánlat ennél jóval fölötte van, hogy a fennmaradó összeget minek a terhére 
tudnánk átcsoportosítani? Esetleg a megvalósítandó tartalmat próbáljuk csökkenteni? 

Dr.Nándorfi Zoltán képviselő: Én azt gondolom, hogy inkább halasszuk el ezt a döntést, 
mivel még a másik Béke utcai projekt kivitelezőjéről sem döntöttünk, majd akkor beszélünk 
velük, mert aki már itt van a településen gépekkel kitelepülve, elképzelhető, hogy olcsóbb 
árajánlatot tud adni erre a területre is! 

Dr.Tankó Károly polgármester: Egyetértek és javasolom a napirend tárgyalásának 
elhalasztását. Erről kérem a Tisztelt Képviselők szavazatát! 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 
  



 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2014. (III.25.) számú határozata 
Önkormányzati fenntartású utak karbantartásáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati 
fenntartású utak a 2014. évi rendes karbantartása ügyében a döntést elhalasztja.  

 
Határidő:  Azonnal 

      Felelős: Polgármester 

7. napirend 
 
A Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesülettel kötendő megállapodás a Falunap és egyéb 
rendezvények szervezéséhez 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  
Igazából két oldalról indult el ez az együttműködési szándék: először az egyesület részéről, 
mivel a legutóbbi vezetőváltás óta elkezdték szervezni a különbnél különb programokat, 
kulturális rendezvényeket. Ahhoz, hogy ezeket folyamatosan és hosszú távon tudják 
működtetni támogatásra van szükségük. Elsősorban az SZJA 1%-ból és némi felajánlásból 
működnek, és az önkormányzatot is megkeresték, hogy látva aktív működésüket támogassuk 
pénzbeli felajánlással. A település focicsapata is 400.000.- Ft támogatást kap, így nekem az a 
meglátásom, hogy ezt az egyesület is megkaphatná. Régebben is támogattuk áttételesen az 
egyesület munkáját, de tényleges összeggel eddig még nem, most azonban az új vezetésnek 
adhatunk annyi bizalmat, hogy megszavazzuk nekik ezt az összeget! 
 
Ezzel kapcsolatban észrevétel, ha nincs, akkor javaslom a 400.000.- Ft egyesületi támogatás 
elfogadását. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 
 

 

  



 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2014 (III.25.) számú határozata 

a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület támogatásáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület 
által rendezendő „Falunap”, valamint egyéb önkormányzati rendezvények támogatására 
400e Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt. A támogatott a 
rendezvények megrendezésében közreműködik, és az átadott támogatással legkésőbb 2014. 
december 31-ig elszámol.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 48.§ (2) bekezdésére figyelemmel készített támogatói okirat aláírására. (A 
támogatói okirat az előterjesztés mellékletét képezi.) 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 17.35 órakor 
bezárta az ülést. 

 
 
      K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Tankó Károly    Dr. Sisa András 
polgármester     jegyző 


