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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. október 30-án 1800 órakor megtartott közmeghallgatáson

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác
képviselő, Sárkány Sándor képviselő.
Lakosság részéről jelen van: kb. 60 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Nagy Éva körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
közmeghallgatáson 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány
Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontját.
1.) Az Önkormányzat 2012.évi működéséről tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester megtartja tájékoztatóját.
„Szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon tartandó közmeghallgatáson.
Beszámolómban szeretném tájékoztatni a Tisztelt lakosságot az elmúlt közmeghallgatás óta
eltelt időszakban végzett feladatokról , az önkormányzat működéséről.
Kezdjük Ecsegfalva Község kötelező Feladatai teljesítésének ismertetését.
Egészséges ivóvízellátás
Ecsegfalván az egyik legfontosabb feladat az egészséges ivóvízellátás.
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Ecsegfalva Község Önkormányzata csatlakozott a Közép-Békési ivóvízminőség javító
programhoz, melynek révén Aradról fogjuk kapni az ivóvizet. Ez a beruházás folyamatban
van. Ettől talán jobb minőségű ivóvizet remélhetünk.
Az önkormányzatnak a Vízművel az elmúlt években több beruházása volt, amelyet a vízdíjjal
megfizetett rekonstrukciós díjból fedezett.. Tűzcsapok felújítása, csatlakozások kijavítása.
Ebben az évben is 2,6 millió Ft-os beruházás valósult meg.
Óvodai

nevelés

(óvoda

megtartása,

működtetése,

gyerekek

programjainak

növelése:bábszínház, ünnepek
Az óvodai nevelés, oktatás az ÁMK ecsegfalvi tagintézményében történik.

Kevés a

gyermeklétszám Ecsegfalván. Színvonalas nevelés folyik az óvodában. Sok rendezvényen
részt vesznek a gyerekek. Az óvónők lelkiismeretesen felkészítik őket a különböző
rendezvényekre.
Általános iskolai oktatás nevelés
Ejtsünk néhány szót a jelenlegi helyzetről: a felső tagozatosok a dévaványai iskolába járnak
az integráció óta, az alsó tagozatosok összevont tanulói csoportokba járnak 1-2. együtt és 3.4.
osztály együtt , 2011. őszi félév óta órakeret növelés történt a készség tantárgyaknál. Az idei
évtől próbáltunk a gyerekeknek egy jobb oktatási színvonalat biztosítani. Az iskolai, óvodai
nevelés kb. 10 millió forintba kerül önkormányzatunknak évente, de nagyon fontos, hogy
helyben tartsuk az alsó tagozatot.
Egészségügyi

és

szociális

alapellátás

(helyi

orvosi, mikrotérségi

orvosi

ügyelet,

gyermekorvos, védőnő, fogorvos működik településünkön)
Községünkben helyi orvos működik, amely jól kiszolgálja a lakosságot. Továbbra is a
Mikrotérségi Ügyeleti Társulás látja el az ügyeleti feladatokat. Úgy gondolom, hogy az orvosi
ügyelettel elégedettek lehetünk, bármikor hívható az ügyelet. Gyermekorvos is működik
településünkön, illetve védőnő és fogorvos is.
Szakrendelői ellátás Karcag, fekvőbeteg ellátás Békéscsaba, Gyula, betegszállítás csak Békés
megye illetve szakorvosi kérésre Karcagra.
A járások kialakításával

törekszünk arra, hogy az orvosi ellátás a járáson belül legyen

biztosítva.
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ÖNO Szeghalom kistérség többcélú társulás üzemeltetésében
A településen újraindult az Öregek Napközi Otthona. Szeretettel várják az időseket, nappali
ellátásra.
Közvilágítás
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az EC Multienergie Kft
ajánlatát a közvilágítás korszerűsítésre vonatkozóan, amelynek során 2011. év végére az
összes lámpatestet lecserélték volna, új, korszerű LED lámpákra. Ez a beruházás jelenleg is
folyamatban van. Egyelőre tárgyalások folynak az E-on és az EC Multienergie Kft között, a
hálózat használati jogok vonatkozásában. Megegyezés még nem történt.
Helyi közutak megépítésével kapcsolatban továbbra is pályázati forrásra várunk.
Ebben az évben ilyen pályázat kiírására nem került sor.
Itt említeném meg a közúti híddal kapcsolatosan tett intézkedéseket:
Az év elejétől kezdve folyamatos levelezést folytattam a Békés Megyei Közútkezelő Zrt-vel,
valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a közúti híd felújítása, majd a későbbiekben
elrendelt súlykorlátozás ügyében. Mint emlékeznek Önök is, a tavasz folyamán
aláírásgyűjtésbe kezdtünk annak érdekében, hogy a hidat ne korlátozzák, hanem újítsák fel.
Ezzel az aláírásgyűjtéssel is és a híd állapotáról készült fényképekkel is próbáltuk
alátámasztani, hogy mennyire fontos településünk számára a közúti híd felújítása.
Mivel az ügyben semmiféle előrelépés nem történt, kezdeményeztem a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban

személyes tárgyalás folytatását, amelyre szeptember 13-án sor került.

Németh Lászlóné miniszter asszonnyal és Wölner Pál államtitkár úrral folytattam
megbeszélést.
Tájékoztatást adtam a jelenlegi állapotról és arról, hogy a híd mennyire rossz állapotban van.
A Miniszter asszony szerint a Közútkezelő nem ezt a tájékoztatást adta részükre.
A Minisztérium álláspontja az, hogy a fejlesztési javaslatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrtnek kell felterjesztenie.
Ennek ismeretében levélben ismét megkerestem a Közútkezelő Zrt-t, hogy mielőbbi
intézkedésüket kérjem az ügyben.
Köztemető
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Úgy vélem, hogy a temetőben a köztisztaság, a parkosítás rendbe került. Az ősz folyamán
közfoglalkoztatottak segítségével a temető teljes tisztítása megtörtént. Önkormányzatunk
lehetőséget biztosított a sírok rendbetételére, földdel történő feltöltésére.
Köztisztaság, településtisztaság:
Önkormányzatunk számára fontos feladat a település tisztántartása, a településkép javítása.
Ennek érdekében a közfoglalkoztatottak folyamatosan végzik az árkok, utak tisztítását.
A településen két szolgáltató látja el a hulladékszállítást, a Békés Manifest (TAPPE) Kft. a
települési kommunális hulladékelszállítást,mely egy kötelező közszolgáltatás, illetve a Bio
Sales Bt. , aki a Szelektív hulladékgyűjtés végzi ingyenesen.
1 alkalommal volt elektronikai hulladékgyűjtés az idén Ecsegfalván. Volt őszi lomtalanítás
is, és volt veszélyes hulladék elszállítás is.
A Békés Manifest Kft-vel fennálló szerződésünk, amely 10 évre szólt, 2012. december 31-én
lejár. Jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban a szolgáltató kiválasztására.
Közbiztonság
A Polgárőrség segítségével a helyi körzeti megbízott látja el a településen a közbiztonsági
feladatokat. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt évben szoros együttműködést tudtam
kialakítani mind a Polgárőrséggel, mind a Rendőrséggel. Mindig részt veszek a gyűléseiken,
és mindig egyeztetjük, hogy a településen milyen feladatok vannak, hogyan tudná az
önkormányzat segíteni mind a két szervezet munkáját.
Későbbiekben szeretnénk elérni, hogy a körzeti megbízott a településen lakjon, de ennek még
hiányoznak tárgyi és személyi feltételei.
A Polgárőrséget az önkormányzat anyagilag is támogatja, illetve tárgyi feltételek
biztosításával is segíti munkájuk végzésében.
Közösségi tér biztosítása
A helyi Művelődési Házban számos rendezvény megtartására került sor, az önkormányzat és
civil szervezetek által is. Több alkalommal a lakosság is igénybe vette családi rendezvények
megtartására, melyre az önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosítja a helyiséget.
Sport és közművelődés
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Az önkormányzat 2011. évben mozgókönyvtárat hozott létre. Ennek keretében lehetőség nyílt
a Könyvtár helyiség felújítására.

A képviselő-testület működése:
A képviselő-testület összetétele a megalakulása óta jelentősen változott.
2011. január 4-én lemondott Boda András. Helyébe a választáson a soron következő legtöbb
szavazatot kapott Tóth Gyula került.
Tóth Gyula képviselői mandátumáról 2012. január 23-án lemondott. Helyébe Oszlánczi Ignác
került.
2012. október 9-én lemondott képviselői mandátumáról Willand Péter Lőrinc. Helyébe Hegyi
Ferencné került, aki a napokban tette le a képviselői esküt.
A képviselő-testület ebben az évben 19 ülést tartott és 52 db határozatot hozott, illetve 18 db
rendeletet alkotott.
Körjegyzőség
A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget körjegyzőségben

2011. február óta Dr. Nagy Éva

körjegyző látja el a jegyzői feladatokat augusztus 31-ig, mint megbízott körjegyző,
szeptember 1-től pedig kinevezett körjegyzőként. 6 fő köztisztviselő látja el Ecsegfalván a
köztisztviselői feladatokat.
Az önkormányzati rendszer átalakításával 2012. december 31-ével megszűnik a Bucsa –
Ecsegfalva - Kertészsziget Körjegyzőség és közös Önkormányzati Hivatal létrehozására kerül
sor Dévaványa Város Önkormányzatával.
A járási rendszer kialakításával egyes államigazgatási ügyek intézése átkerül a járási
hivatalokba. Ez nem jelenti azt, hogy a lakosságnak minden üggyel utazni kell
Gyomaendrődre, hiszen itt helyben települési ügysegéd fogja az ügyintézést segíteni.

Közfoglalkoztatás
2012. február 1-jével 25, majd március 1-jével újabb 15 fő közfoglalkoztatottal elkezdtük a
Startmunka minta programot 4 projektben, melyek a követezőek:
- belvíz program:

5 fő, (8 órás)

- közút program:

10 fő, (8 órás)

- mezőgazdasági út program:

10 fő, (8 órás)
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- növénytermesztés:

15 fő. (8 órás)

Összesen:

40 fő

A közfoglalkoztatás keretében megvalósításra került:
-

A Fő utca – Béke utca közötti összekötő járda újjáépítése

-

Kossuth utcai járda újjáépítése, árok- és földút rendbetétele. Itt folyamatban van
facsemete ültetése is.

-

Illegális hulladéklerakó folyamatos rendben tartása

-

Temetők folyamatos takarítása

-

A helyi közutak rendbe tétele, közterületek folyamatos kaszálása

-

A szemétszedés nem csak a „Te szedd” mozgalom keretében valósult meg, hanem
heti rendszerességgel a település határáig.

A növénytermesztési program keretében alkalmazott 15 fő közfoglalkoztatott 10 ha
földterületen gazdálkodott. Főleg konyhakerti növényeket termesztettek (burgonya,
zöldség, répa, borsó, paprika paradicsom, uborka, stb.), ami a napközi konyhán
felhasználásra került.
Elmondható a programról, hogy alapvetően sikeres lett volna, de az aszály nagyon sok
kárt okozott.
A programot jövőre is szeretnénk folytatni, reméljük, hogy nagyobb eredményességgel.

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül 13 főt alkalmazunk a következők szerint:
2012. 05. 01- 09. 30-ig
5 fő (6 órás)
2012. 07. 01- 11. 30-ig
5 fő (8 órás)
2012. 10. 02- 11. 30-ig
1 fő (8 órás)
2 fő (6 órás)
Összesen:
13 fő
Az Önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottakon túl a Vízügyi Igazgatóságok 66
fő részére biztosítottak munkalehetőséget.
Ezeknek következtében a településen a munkanélküliség az előző év augusztusához
viszonyítottan 11,76 %-ról – 5,9 %-ra csökkent. Az elkövetkezendő időszakban is arra
törekszünk, hogy ez a munkanélküliségi mutató
mindenkinek tudjunk munkahelyet biztosítani.
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még kisebb legyen, lehetőség szerint

Mezőgazdaság
125 ha gyepen gazdálkodik az ecsegfalvi önkormányzat, a többi önkormányzati ingatlan
bérbe van adva 5 éves időtartamra, melyből bérleti bevétel származik hektáronként 25 ezer
forint. A bérleti szerződések az elmúlt évben lettek megkötve.
.Napközi Konyháról:
Ecsegfalva Önkormányzata önálló konyhát üzemeltet. Úgy gondolom, hogy ennek a
szegmensnek a megőrzése nagyon fontos. A gazdálkodása úgy néz ki, hogy nem lesz
veszteséges. Köszönhető ez annak is, hogy a nyári gyermekétkeztetést a napközi konyha
útján, meleg étkeztetés keretében valósítottuk meg.
Ecsegfalva képviselete és népszerűsítése a www.ecsegfalva.hu internetes honlapon történik.
Minden fontosabb eseményről, rendezvényről ott tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot. Kérjük,
hogy minél többen látogassák honlapunkat.
Jó a kapcsolatunk a Békés megyei hírlap újságírójával, sűrűn olvashatnak cikkeket
településünket érintő eseményekről.
A lakosság tájékoztatása folyamatosan történik, szórólapok formájában.

-

Fontosabb önkormányzati események:
Szemétgyűjtés (TE SZEDD)
Kerékpártúra a Túzokrezervátumhoz
Köztisztviselői nap
90 évesek köszöntése
Színházlátogatás
Karácsonyi Szentmise
Március 15-i megemlékezés
Falunap
Október 23-i megemlékezés

-

Fontosabb társadalmi események, civil szervezetek rendezvényei:
Óvodai, iskolai ballagás
Polgárvédelmi tájékoztatók
Rendőrségi tájékoztatók
MVH Agrárfórum
Népdalkör találkozó
Polgárőrség havi gyűlésein rendszeres részvétel
Tanévnyitó ünnepség
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-

Békés Megyei Vadásznap
Népmese napja
Gyere Haza fesztivál
Galambkiállítás
Farsangok ( iskolások, óvodások és nyugdíjasok)
Asztalitenisz verseny
Tavaszcsalogató Bál
Nyugdíjas találkozó
Nyugdíjas majális
Gyermeknap
Szüreti felvonulás
Fontosabb tárgyalások, amelyen részt vettem:

-

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban tárgyalás a közúti híd ügyében
Képviselő-testületi ülések Dévaványán
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ülései
Munkaügyi Központnál tárgyalások a közcélú foglalkoztatással kapcsolatban
Vízgazdálkodási Társulatok küldöttgyűlései
Önkéntes Tűzoltó Köztestület ülései
Mikrotérségi orvosi ügyelettel kapcsolatos tárgyalások

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által, az EU Élelmiszersegély program
keretében történt élelmiszersegély osztás:
2012. november 8-án és 9-én lesz a Művelődési Házban. 480 élelmiszercsomag kerül
kiosztásra. A csomag tartalmaz lisztet, cukrot, száraz tésztát és kekszet. Értéke közel ötezer
forint.
Az élelmiszerutalványok kiküldése folyamatban van, kérjük, hogy az utalvány ellenében
személyesen vegyék át az adományt.
Testvér települési kapcsolat
Ebben az évben is ápoltuk testvér-települési kapcsolatunkat. Látogatást tettünk a Kommandói
Falunap alkalmából.
Pályázatok
Első és egyben egyik legfontosabb feladat a település fejlődésének elősegítése. Ennek
érdekében mindig figyelni a lehetőséget, keresni kell a pályázatokat.)
Ebben az évben 4 sikeres pályázatot nyújtottunk be:
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o

A Belügyminisztérium által kiírt „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatása című pályázata”, melyen sikeresen nyertünk 1.506 e Ft
vissza nem térítendő támogatást, társulás felé fennálló tartozásunk rendezésére.
3/2012. (III.1.) Bm rendelet

o

A Belügyminisztérium által kiírt „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás című pályázata”, melyen sikeresen nyertünk
3.728 e Ft vissza nem térítendő támogatást, amit 414 e Ft önerővel ki kell
egészítenünk és a beruházás megvalósításának időtartama alatt közfoglalkoztatott
munkavállalót kell alkalmaznunk. A pályázat tartalma a település ki- és bevezető
útjainak megfigyelésére szolgáló térfigyelő rendszer kiépítése. 4/2012. (III.1.) Bm
rendelet

o

A Belügyminisztérium által kiírt „Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
című pályázata”, melyen sikeresen nyertünk 6.477 e Ft-ot, egy MTZ 892-2 traktor
beszerzésére. 5/2012. (III.1.) Bm rendelet

o Nyári gyermekétkeztetésre nyertünk 2.162.160,-Ft-ot, 91 fő szociálisan rászoruló
gyermek étkezésének biztosítására 54 napon keresztül.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és várom a felmerülő kérdéseket!”
Vígh Károly:
A Táncsics utcában a járda járhatatlan már több éve. Mikor kerül sorra a kijavítása?
Kovács Mária polgármester:
Éppen most, novemberben kerül sorra a Táncsics utcai járda felújítása.
Ahol szükséges, ott homokkal alátöltenek, ahol kell, ott újrabetonozzák.
Kovács Mária polgármester tájékoztatásképpen elmondja még, hogy az Árpád úti iskola
felújítása most van folyamatban. Az önkormányzat saját erőből valósítja meg az épület külső
tatarozását.
Baktai János:
A Dózsa György utcában mikor lesz útburkolat, vagy legalább jó lenne törmelékkel feltölteni?

Kovács Mária polgármester:
Ígéretet tesz arra, hogy amennyiben az Árpád úton kitermelésre kerül a rossz járda, feltöltésre
kerül a Dózsa György utca.
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Kis Lajos:
Mezőőrt lehetne-e foglalkoztatni?
Kovács Mária polgármester:
A közfoglalkoztatás keretében nem valósulhatott meg, de úgy véli, hogy a kamerarendszer
kiépítésével megoldódhatnak a problémák.
Kádár Imréné:
Elképzelhető-e, hogy Ecsegfalvára települ valamilyen munkahely, hogy a fiatalokat
megtartsuk a faluban?
Kovács Mária polgármester:
Tettünk ez irányban lépéseket.
A napokban is volt egy érdeklődő a libafeldogozó iránt. A tervdokumentációkat elvitték, és
egy új telep létrehozását szeretnék, de ez még pályázati szakaszban van.
Kis Mária:
Lehet, hogy lenne igény a temetőben egy urnafalra.
Olyan sok szép hely van itt a faluban, lehetne egy parkot, egy ligetet létrehozni.
Sok háznál van múzeumba illő tárgy. Nem lehetne egy olyan helyet kialakítani, ahol ezeket
össze lehetne gyűjteni?
Kovács Mária polgármester:
Az urnafal létrehozásának semmi akadálya nincs. Tavasszal megbeszéli a temetkezési
vállalkozóval ennek kivitelezését.
A liget kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat 1000 db facsemetét
rendelt és fásítást fogunk végrehajtani, és erre keresünk majd egy megfelelő helyet.
Régi tárgyak gyűjtésére a Művelődési Házat tudja elképzelni. Ott ki lehet jelölni egy
helyiséget, ahogy össze lehet gyűjteni a tárgyakat.
Kádár Imréné:
A játszótér mögötti területen nem lehetne-e a gyerekeknek egy bicikli utat kialakítani?
Lehetne oda padokat kihelyezni, hogy az idősek ott pihenjenek.
Kovács Mária polgármester:
Padosítás és a fásítás megoldható, sőt annak sem látja akadályát, hogy a település más részeire
is helyezzenek ki padokat.
Dékány Ignác:
Szennyvízszippantással kapcsolatban kellene valami megoldást találni. Sokan az utcára az
árkokba engedik ki.
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Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy több, mint 10 éve, hogy a településen a szennyvízhálózatot ki akarták építeni,
de anyagi okokból meghiúsult.
Jelenleg szippantással oldjuk meg.
Megnézzük az ellenőrzésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, és megtesszük az
intézkedéseket.

Bogdán Ferenc:
Az utcán lettek kivágva fák és nem lett pótolva.
Kovács Mária polgármester:
Most november fognak megérkezni a megrendelt facsemeték és a kivágott fák is pótolva
lesznek.
Forgács László:
Az óvoda fel lesz újítva, vagy legalább egy külső meszelés?
Kovács Mária polgármester:
Az óvodával is hasonló tervünk van, mint az iskolával, a jövő évben megvalósításra kerül.
Forgács László:
Az Október 23-i koszorúzás miért a kopjafánál volt, miért nem inkább a világháborús
emlékműnél? Tudomása szerint 1956-ban elesettek is vannak ott feltüntetve, azokra is ott
szoktunk emlékezni.
Kovács Mária polgármester:
Úgy gondolta, hogy ott csak világháborús hősök vannak , ezért nem ott volt a koszorúzás, de
ennek
tudatában, nem látja semmi akadályát, hogy a közeljövőben ott legyen a
megemlékezés.
Baktai János:
A kerékpár út felújítása tervben van-e?
Kovács Mária polgármester:
A kerékpárút felújítása folyamatos. A következő évben a nagyobb lyukak is hidegaszfalttal
betömésre kerülnek, ahol szükséges ott egy réteg lesz ráhúzva.
Harsányi Lászlóné:
A Fő utcai járda vége fel lesz-e újítva? A sózás következtében egy szakaszon nagyon rossz.
Kovács Mária polgármester:
Ígéretet tesz arra, hogy kijavításra kerül.
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Forgács László:
Fel kellene hívni a lakosság figyelmét arra, hogy ne sózzák a járdát, mert tönkreteszi.
Kovács Mária polgármester:
Ígéretet tesz ara, hogy küld ki szórólapot a lakosságnak.
Szarka István:
A szennyvízszippantással kapcsolatban, véleménye szerint jobban oda kellene figyelni rá.
Valamilyen megoldást kellene találni rá, mert mivel drága a szippantás, ezért engedik ki az
utcára.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy a 3000,-Ft-os díj csupán önköltségi ár.
Szarka István:
Mivel a közeljövőben csatornakiépítés nem várható, valamilyen irányban lépni kellene ebben
az ügyben.
Kovács Mária polgármester:
Természetesen megvizsgáljuk a lehetőségeket.
Dr. Egriné Papp Piroska:
A lakatlan ingatlanok tulajdonosait fel kellene szólítani, hogy tartsák rendbe az ingatlanukat.
Kovács Mária polgármester:
Már lett felszólítás küldve az idén. 30-40 ingatlantulajdonos lett felszólítva, a
közfoglalkoztatottak folyamatosan ellenőrzik, hogy rendben vannak-e az ingatlanok.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester megköszöni a
figyelmet, és Jó éjszakát kívánva a közmeghallgatást 19 óra 50 perckor bezárta.

k. m. 1 oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
12

