3/2008. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. február
28-án 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos,
Gub András, Kulima István, Pusztai Ádám, Verasztóné Szabó Irén
települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.
Verasztó József megbízott iskola igazgató,
Pappné Neller Borbála, műv. ház vezető,
Tóth Józsefné főelőadó
Kapuné Sin Anikó főelőadó
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Mórocz Lajos képviselő betegség miatt nem tud
részt venni az ülésen.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Verasztóné Szabó Irén
személyében, akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó
napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1 Az oktatási intézmények törvényi feltételekhez
igazodó átszervezésének előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
Verasztó József mb.
isk.ig.

2. 2008. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása a 2008. évi költségvetési rendelet
megalkotása.

Ramasz Imre
polgármester
dr.Mészáros Erzsébet
jegyző

3. Bejelentések.

1

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket hogy a legutóbbi testületi ülés óta lejárt határidejű határozat nincs.
Két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről írásos
tájékoztató nem történt, szóban az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:
 Ma Kistérségi Társulási ülésen vettem részt, melyen az orvosi ügyeletről adott
tájékoztatót a szolgáltató. A beszámolót a társulás elfogadta, különböző kérések
merültek fel, pl. kevésnek látszik a két telephely, a lehetőségeket vizsgálják. Mi
nem tapasztaltuk a hátrányát.
 Vitatott volt a kistérségi szinten felvállalható feladatok száma. Több településen a
feladatok zavartalanul megoldódnak. Kistelepüléseknek probléma a pedagógus
szakszolgálat, mozgókönyvtári ellátás, gyermek és családvédelmi ellátás,
különböző szociális feladatok ellátása.
A Kistérségi Iroda felhatalmazást kapott a lehetséges feladatok körének
felmérésére és formájának kidolgozására. Utána fognak a helyi testületek
dönteni, hogy miben kívánnak részt venni.
Aki az elhangzottakkal egyetért azt kérem szavazzon annak elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a két ülés között
történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.

27/2008. (II. 28.) sz.

I.

napirendi pont tárgya:

Az oktatási intézmények törvényi feltételekhez
igazodó átszervezésének előkészítése.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Verasztó
József
megbízott
iskolaigazgató

Verasztó József mb. igazgató: A hatályos törvények szerint 2008. augusztus 31. az
utolsó nap amikor még a jelenlegi formájában működhet az általános iskola. Az
előkészületek folyamatban vannak. Kérdőíveket juttatunk el az érintett szülőkhöz a
képviselő-testület
döntése
alapján.
A
kérdőívek
feldolgozása
alapján
megfogalmazódott igények az alábbiak: tagintézményként üzemeljen tovább az
iskola, Orosháza irányába elmozdulva, vagy egyházi, illetve alapítványi iskolaként
működjön tovább.
Évekkel ezelőtt végeztünk szülői felmérést (2005-06-ban) és az akkori eredmény
egybecseng a jelenlegi szülői véleményekkel. Az iskola felé megelégedettséget
nyugtáztak akkor. A mostani felmérés is az intézmény továbbmaradásához
ragaszkodik.
Véleményem, hogy az 1-6 osztály maradjon, de akár az 1-8 osztály maradására is
esély lehet.
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dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A visszaérkezett kérdőíveket kiértékelés után
feldolgoztam, azt valamennyi képviselő kézhez kapta. A helyben tanuló diákok
köréből 90 % a visszaérkezett kérdőívek aránya. A válaszok között az orosházi
tagintézményként tovább üzemelő forma elsöprő többséget mutat. A testületre vár a
feladat hogy közoktatási szakértőt bízzon meg, továbbá meghatározza a megbízás
tartalmát.
Ramasz Imre polgármester: Alapítványi iskolaként való működtetés az iskolavezetés
felvetése volt. Fenntartásaim vannak vele szemben, de a kockázat is nagy, erre is
kérem a szakértő véleményét.
Tájékozódtunk Fülöpháza település iskolájánál, ott 2007-ben kellett dönteni az iskola
kérdésében. Lehetőségük volt kistérségi szintű oktatási formához csatlakozni. 1-2. és
3-4. osztály összevonva helyben maradt, 5-8. osztály kijelölt kecskeméti iskolába jár,
20 km-re a településhez. Ezt a tervet 3 szülő iskolakezdés előtt megtorpedózta, így
2007. szeptember 1-től az 1-8. osztály Kecskemétre jár iskolába.
Ebből látszik, és erre hívnám fel a figyelmet, hogy a szülői döntés nagymértékben
befolyásolni tudja a mozgásteret.
Az általunk kiadott és visszaérkezett kérdőívek alapján látszik, hogy szűkült a célba
vehető irány.
Közoktatási szakértőként felkérhető Kálmán János, aki korábban már végzett
szakértői feladatokat az iskolával kapcsolatban. Ajánlata szerint minden feladatért 50
ezer forintot kér és utóellenőrzést is készít, összesen a teljes körű szakértői
tanulmány elkészítését 150 ezer forintért vállalja.
Pádi Zoltán közoktatási szakértő szoros határidőt nem tud vállalni, tovább adta a
felkérést annak a szakértői csoportnak, melynek ő is tagja.
Balogh Zoltán – 1-2. feladatért 70 ezer forintot, utóellenőrzésért 20 ezer forintot,
összesen a teljes szakértői feladatért 90 ezer forintért kér.
Ramasz Imre ismerteti a szakértői vizsgálat tárgyát képező szempontokat.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, véleményezzék és javasolják, ki kapja a feladatot.
A szakértői vélemény alapján a társulási szerződést május II. felére lehetne
ütemezni. Esetleg várható soron kívüli testületi ülés.
Döntésünket befolyásolja nagymértékben a pénzügyi forrásaink alakulása. Sajnos
várható az iparűzési adó csökkentése, ami önmagában nagyon csökkenti a
bevételeinket. Kényszerű döntéshozatal előtt állunk, meg kell keresni a legjobb
megoldást, elsősorban a gyermekek érdekében.
Gombkötő Lajos képviselő: Alapítványi iskola esetén is van normatíva elvonás?
Ramasz Imre polgármester: Nem, mert nem is kapunk normatívát.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Szakértői vélemény terjedjen ki arra is, hogy a
gyermekeknek melyik időszak a legjobb az iskolaváltásra – ha marad helyben is
iskola erre feltétlen szükség lesz.
Ramasz Imre polgármester: Ezt kértem a felkérő levélben is, hogy vizsgálják.
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Gombkötő Csabáné képviselő: Az evangélikus iskolában igaz kevesen jelezték, de
ott van ahol 8. után van gimnázium is. Hetedik után végig tudna menni érettségiig a
gyermek. Kiskamasz korban vágynak el és még örömet is jelentene a váltás.
Ramasz Imre polgármester: Felvetődött bennünk is ez a lehetőség, de a
szakmaválasztás is meghatározó.
Verasztó József mb. igazgató: Zsana példája – gazdag falu, tehetős, 20 km-re
Kiskunhalashoz. A megoldást alapítványi iskolában látják, mert így marad helyben.
Jó a szülőknek, jó a gyereknek, de nem jó a pedagógusnak. Alapítvány 200 ezer
forintot kér gyermekenként, de ez még mindig kevesebb, mint nálunk az egy
gyermekre jutó költség.
Pusztai Ádám képviselő: Szakértőt kell megbízni, az alapítvány variációban is. Az
egyházi iskolát kihagynám, mint vizsgálandó területet.
Kálmán János megbízását tartja célszerűnek, neki nagy gyakorlata van az
intézményátszervezések területén.
Majd azután kell döntenünk a szakértői vélemény birtokában, a szülői igényt és a
véleményünket egyeztetve.
A dolgozói oldalról is sok probléma adódik. Sok mindenre nincs is rálátásunk, amire a
szakértőnek igen.
Az egyházi iskola, még mindig marad variánsként, senkit nem kényszeríthetünk
világnézeti hovatartozása miatt egyházi iskolába, és akkor a maradék gyermekekről
gondoskodni kell. A normatívát nem mi fogjuk kapni. Mindegy, hogy a szülő most mit
dönt, döntési joga van és még augusztusban is dönthet másként.
Kulima István képviselő: Várjuk meg a szakértői felmérést és utána döntsünk.
Gombkötő Lajos képviselő: Annyi minden elhangzott már, Pusztai Ádám képviselő
véleményét támogatom.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Változik a világ, mindent meg kell alaposan
vizsgálni, többet kellene tudnunk az alapítványi fenntartásról is, milyen tapasztalatok
vannak velük kapcsolatban.
Ramasz Imre polgármester: Tartsuk lehetőségként a városi, az egyházi és az
alapítványi formátumot. Tótkomlóst kihagynám. A szakértői vélemény ismeretében
kell döntenünk. Nem támasztok kifogást Kálmán János szakértő megbízása ellen.
Gombkötő Csabáné képviselő: Csak ha Orosháza irányába gondolkodunk, akkor
minden meg fog szűnni itt. Ha nem egy irányt veszünk célba, akkor kevesebben
vinnék el a szülők, nincsenek tisztában a szülők sem a lehetőségekkel sem a
kockázatokkal.
Kulima István képviselő: Támogatom Puszta Ádám képviselő javaslatát, hagyjuk ki
az egyházi iskola körüli vizsgálódást.
Gub András képviselő: Azt fogom támogatni, aki itt akar, itt járjon iskolába, ehhez kell
egy jó szakértői vélemény, ami alapján dönthetünk.
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Ramasz Imre polgármester: Döntsünk arról, hogy az egyházi iskola maradjon ki a
vizsgálandó területből, szavazzon, aki ezzel egyet ért.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, az
alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
Orosházi
Evangélikus
Iskola
és
Gimnázium maradjon ki a közoktatási
intézmény átszervezésére vonatkozó
szempontok
közül
a
közoktatási
szakértőnek adott megbízás esetében.

28/2008. (II. 28.) sz.

Ramasz Imre polgármester: Aki egyetért Kálmán János oktatási szakértő
megbízásával, az szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az
alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kálmán
János
oktatási szakértőt bízza meg az
intézményátszervezéshez
kapcsolódó
szakértői
vélemény
elkészítésével.
Felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2008. március 10.

29/2008. (II. 28.) sz.

Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a vizsgálat
témákról, teljes, vagy csak egy-egy rész vizsgálatával bízzák meg a szakértőt.
Javasolja a teljeskörű megbízást, azaz közreműködés a közoktatási feladatellátás
tervezésében, kivitelezésében, továbbá utóellenőrzés.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kálmán
János
közoktatási
szakértőnek
adandó
megbízás tárgyát a következőkben jelöli
meg: közreműködés a közoktatási
feladatellátás
tervezésében,
kivitelezésében, továbbá utóellenőrzés.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2008. március 10.

30/2008. (II. 28.) sz.
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II. napirendi pont tárgya:

2008. évi költségvetés tervezetének megvitatása, a
2008. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre polgármester: A 2007. évi költségvetési rendelet módosítását kell
eszközölni a 2008. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt. A rendelet
módosítás tervezete írásban kiadásra került, részletesen kidolgozva.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, változtatás nélkül javasolja rendeletté
emelni a képviselő testületnek.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a rendelet megalkotása
mellett.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2007. évi
költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 23.) ÖKT. rendelet módosításáról szóló tervezetet
rendeletté emelte.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2008. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a 2007. évi
költségvetésről szóló 2/2007. (II. 23.) ÖKT. rendelet módosításáról rendeletté
emelkedett.
Ramasz Imre polgármester: A 2008. évi költségvetési tervezet írásban részletes
számszaki táblázatokkal, szöveges indoklással kiadásra került.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta a költségvetési rendelet-tervezetet, azt változtatás nélkül a
mellékletekkel együtt javasolja rendeletté emelni.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a rendelet megalkotása
mellett.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről
szóló tervezetet rendeletté emelte.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2008. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a 2008. évi
költségvetésről rendeletté emelkedett.
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B e j e l e n t é s e k:
dr, Mészáros Erzsébet jegyző: Önkormányzatunknak 2008. március 1-jéig van
rendelete az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjairól és a szolgáltatás egyes kérdéseiről. A
Békés Megyei Vízművek Zrt. megküldte a 2008. március 1-től ajánlott hatósági
díjtételeit, melyek az alábbiak:
Vízmérő mérete (mm)
13-20
25-40
50-80
100-200

lakossági Ft/db/hó
520
5.560
16.210
26.400

nem lakossági Ft/db/hó
787
5.560
16.210
26.400

Fogyasztási mennyiségtől függő hatósági vízdíjak, az ÁFA nélkül
Vízdíj

221,80 Ft/m3 2008. március 1-től.

Ramasz Imre polgármester: Decemberi testületi ülésen döntöttünk a vízdíj
mértékéről, ismert volt előttünk, hogy 2008. március 1-től ismét kell dönteni. A
rendelet-tervezetben szereplő összeg hatósági vízdíj, nem lakossági, a lakosság által
fizetendő összeg 145,70 Ft/m3, az önkormányzat 221,20 Ft/m3-t fizet. Lehetősége
van a képviselőknek eltérni a javasolt összegtől, de ezt nem javasolnám.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a hatósági vízdíj
megállapításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltak mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag megalkotta az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 16/2003. (XII. 19.) sz. ÖKT. módosításáról
szóló rendeletet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy “Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 4/2008. (..) sz. ÖKT. rendelet-tervezete „az ivóvíz-ellátási
szolgáltatás díjainak megállapításáról és szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 16/2003. (XII. 19.) ÖKT. rendelet módosításáról” rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló
rendeletmódosítását terjeszti a testület elé. Az előző rendeletben nem került
megjelölésre, hogy melyik lakás képez a szociális bérlakást.
A rendelet-tervezetben a Pusztaközponton levő teljesen felújított önkormányzati
lakást jelöltem meg szociális bérlakásnak, melynek területe 54 m2, egyszobás
ingatlan.
Ramasz Imre polgármester: A Petőfi utca 24. számú ingatlan nem szerepel
lakásként, nincs is elkülönített lakásrész benne. Érkezett erre kérelem, de a közmű
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sem lakossági tarifával számolt, és nincs leválasztott lakossági mérő. Aki szociális
bérlakásra jogosult, az ilyen magas költségű ingatlant nem tud fenntartani.
Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő Pusztaközpont T. 250. szám alatti
lakást fogadjuk el szociális bérlakásként.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
áttanulmányozta a rendelet-tervezetet. Egyetért az előterjesztéssel, hogy a
Kardoskút Tanya 250. szám alatti felújított önkormányzati lakás töltse be a szociális
bérlakás szerepét. A rendelet-tervezet elfogadását javasolja változtatás nélkül.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az
önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló rendelet-tervezetben foglaltak
mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag megalkotta az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről
szóló 5/ 2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendeletet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy “Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2008. (..) sz. ÖKT. rendelet-tervezete „az
önkormányzati
tulajdonú
lakások
bérletéről
szóló
5/2006. (III. 31.) ÖKT. rendelet módosításáról” rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre polgármester: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásával
kapcsolatban tapasztalatcserén voltunk Pappné Neller Borbálával, ismerteti
tapasztalatait.
Pappné Neller Borbála műv. ház vezető: Nagyon jó, hogy elmentünk erre a
tapasztalatcserére. Hasonló adottságú település, mint mi. Változtatásra azért van
szükség, mert törvényileg nem tartható fenn a jelenlegi forma. Két választásunk van.
Kedvezőbb a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe csatlakozni. Ez anyagilag is
kedvező, fejlődni is tudnánk. 5 település alkotná a rendszert. Berendezés,
szélessávú internet kellene a szolgáltatást átvállalná a rendszer, szakmai segítséget
is kapnánk. A Kecskemét környéki rendszer több éve működik, jók a tapasztalatok.
Ramasz Imre polgármester: Nagyon jó modell. Amit láttunk az rendkívül
eredményes, de ott a megyei könyvtár vállalta fel ezt a feladatot. Remélem itt is jó
kezekben lesz. A kezdeti időszakban, az indulásnál az anyagi hozzájárulásunkra is
szükség van, de utána minőségi változást eredményezhet. Részben tájékoztatásnak
szántam, részben a Kistérségi Társulás ülésén szóba jött, öt település nyilvánította ki
csatlakozási szándékát. Választani kell a testületnek, hogy felhatalmaznak az
együttműködési szerződés aláírására ha szükséges, vagy április második felében
soron kívüli ülésen kell dönteni erről.
Gombkötő Lajos képviselő: Ha minden képpen előnyös és nem származik
hátrányunk, akkor hatalmazzuk fel a polgármestert.
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Ramasz Imre polgármester: A szerződést dr. Mészáros Erzsébet jegyzővel értékeljük
majd ki közösen.
Kérem a testületet, hogy szavazzanak a felhatalmazásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Ramasz Imre polgármestert, hogy a
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszerhez
való
csatlakozással
kapcsolatos szerződést, amennyiben
részünkre kedvező tartalommal bír, írja
alá.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. április 30.

31/2008. (II. 28.) sz.

Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket tudomásul vétel céljából, hogy
február 29-től március 7-ig szabadságon kíván lenni.
Ramasz Imre polgármester: A Kardoskút, Tanya: 254/A számú ingatlan tekintetében
döntött arról a testület, hogy értékesíteni kívánja. Ezzel kapcsolatban vannak
kötelező teendők, meg kell hirdetni, vannak elővásárlási joggal bírók.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Helyi rendeletünk alapján 6 hónapnál nem régebbi
értékbecslés szükséges.
Ramasz Imre polgármester: Az értékbecslést elkészíttetjük, és meghirdetjük.
Olasz Ernő által az önkormányzatra hagyott „könyvtárat” tekintsük meg, úgy tűnik,
nekünk nem hasznosítható, konkrét ajánlatot is kérek szakemberektől, hogy milyen
karbantartás szükséges a könyvek hasznosíthatóságukhoz.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Van-e olyan könyv, amely a település múltjához
kapcsolódik, települési hagyomány őrzéssel kapcsolatos., esetleg egy helyiséget,
vagy épületet kialakítani, ahol helyet kapnának a könyvek is és a település
hagyományaival foglalkozna.
Pappné Neller Borbála műv.ház vezető: Jelenleg nincs ilyen helyiségünk, de kapott
már felajánlást gyűjteménybe.
Kulima István képviselő: E!képzelhetőnek tartja a Béke utcán egy házat venni és azt
berendezni.
Ramasz Imre polgármester: Köszöni az ötleteket, figyeljük a lehetőségeket.
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Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,-

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kulima István
képviselő

Verasztóné Szabó Irén
képviselő
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