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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

 
 
                                                 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
Zárt ülés: 
 

1. A „Hulladékszállítási Közszolgáltatás ellátása Edelény Város 
Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásáról és a szolgáltatás 5 éves időtartamra szóló díjának alakulásáról 

 
Nyílt ülés: 
 

1. Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. A Képviselő-testület feladat és hatásköréből, az állandó bizottságaira és a 

polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
3. Óvoda- és iskola-egészségügyi feladatellátásról 

 
4. Borsodi Általános Iskola melléképületének gazdasági csoport elhelyezése 

céljából történő felújítására fedezet biztosításáról 
 

5. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
szóló 164/2010.(X.9.) határozat módosításáról 

 
6. Házi gyermekorvos teljesítményarányos díjának megtérítéséről 

 
 
  E d e l é n y, 2012. augusztus 30. 
 
 
 
          Vártás József 
                jegyző



 2  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén.  
 
Jelen vannak:   Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné 

Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar 
Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné 
Sándor Ibolya, Vattay Béla alpolgármester, képviselők 

 
Igazoltan távol:   Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
       Bari Sándor vezető tanácsos 
 
202./ előterjesztésnél:    Boros Béla ÉHG ZRt. elnök-igazgatója 
      Borsodi László ÉHG ZRt. főmérnöke 
 
206./ előterjesztésnél :   Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató 
      Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
207./ előterjesztésnél :   Gyöngyösi Gáborné   
 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 10 fő jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.  
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, 
indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

191/2012.(VIII.30.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
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          Zárt ülés: 
 

1. A „Hulladékszállítási  Közszolgáltatás  ellátása Edelény Város Önkormány- 
    zata  közigazgatási  területén” tárgyú  közbeszerzési eljárás    lezárásáról 
    és a szolgáltatás 5 éves időtartamra szóló díjának alakulásáról 

           Előadó: polgármester 
 
            Nyílt ülés: 
 

1. Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 
2. A Képviselő-testület feladat és hatásköréből, az állandó bizottságaira és a 

polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

3. Óvoda- és iskola-egészségügyi feladatellátásról 
   Előadó: polgármester 
 

4. Borsodi Általános Iskola melléképületének gazdasági csoport elhelyezése 
céljából történő felújítására fedezet biztosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

5. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
szóló 164/2010.(X.9.) határozat módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

6. Házi gyermekorvos teljesítményarányos díjának megtérítéséről 
 Előadó: polgármester 
 
Polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt üléssel kezdi a napirendek 
tárgyalását. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
Zárt ülést követően a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
 (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 203./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet 
társadalmi egyeztetésére került, és írás alapján az önkormányzat honlapján elérhető. 
A megadott határidőig észrevételek, javaslatok a rendeletet tervezettel kapcsolatban 
nem érkeztek. 
 
Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a mai napon a 
jegyző úrral együtt több órán keresztül tárgyaltak a Népegészségügyi Intézet főorvos 
asszonyával és az orvosi ügyeletet működtető Kft. ügyvezetőjével,  Dr.Papp Kálmán 
úrral az ügyelet további sorsáról. Nagyon kormoly problémák vetődnek fel az 
elkövetkezendő hónapokban, mert senki nem látja a finanszírozási oldalát, hogy mi 
fog történni. A jelen állapot szerint a Kft. felmondta a szerződést az orvosi ügyeletre 
vonatkozóan, ezért az elkövetkezendő hónapok egyik kardinális kérdése lesz, amit 
meg kell, hogy oldjanak. 
Ezt követően a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2012. (VIII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 
Edelény város területén m űködő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányz ati rendelet módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. tv. 152.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.5 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

3.§ Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 

 
 
 Vártás József       Molnár Oszkár 
      jegyző                  polgármester 
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1. melléklet a 25/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 13/2002. (VI.24.) önkormányzati ren delethez 

Óvodai és iskolai fogászati ellátás körzetei 

 01. számú fogorvosi körzet (Edelény, István király  útja 65.) látja el: 

1. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola (3780 
Edelény, Borsodi út 34.) 

2. Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, Mátyás király u.1., 7/a., 
Bányász út 2.) 

 
02. számú fogorvosi körzet (Edelény, István király útja 65.) látja el: 

1. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola (3780 
Edelény, Borsodi út 36/b.) 

2. Alapítványi Oktatási Központ (3780 Edelény, Bányász út 27., 3780 
Edelény,Szentpéteri út 35.) 
 

03. számú fogorvosi körzet (Edelény, István király útja 65.) látja el:  

1. Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.) 
2. Nefelejcs Óvoda (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.)” 

 
 
 

2. melléklet a 25/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet a 13/2002. (VI.24.) önkormányzati ren delethez 

Az óvoda- és iskola-egészségügyi feladatellátás kör zethatárai 

01. számú körzet: 
1. Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.) 
2. Mátyás Óvoda és Bölcsőde (Székhely: 3780 Edelény, Mátyás király u. 

7/a.) 
3. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola (3780 

Edelény, Borsodi út 34.) 
4. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola (3780 

Edelény, Borsodi út 36/b., alsó tagozat) 
 
02. számú körzet:  

1. Nefelejcs Óvoda (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.) 
2. Mátyás Óvoda és Bölcsőde (Feladat-ellátási hely: 3780 Edelény, 

Mátyás király u. 1., Feladat-ellátási hely: 3780 Edelény,Bányász út 2.) 
3. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola (3780 

Edelény, Borsodi út 36/b., felső tagozat) 
4. Alapítványi Oktatási Központ (Feladat-ellátási hely: 3780 Edelény, 

Bányász út 27., Feladat-ellátási hely: 3780 Edelény,Szentpéteri út 35.)” 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Képviselő-testület feladat és hatásköréből, az állandó bizottságaira és a 
polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 204./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy az Edelényi Városi Televízió 
képújságában a társadalmi egyeztetés meghirdetésre került-e? 
 
Vártás József jegyző: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján a rendelet-tervezeteknek a társadalmi egyeztetésére a www.edeleny.hu 
honlapon keresztül kerül sor, a főoldal jobb oldalán van egy ikon, rendelet-tervezetek 
társadalmi egyeztetése címszóval ellátva, ez alatt a link alatt található meg az összes 
rendelet-tervezet, aminek már az egyeztetése lezárult, illetve az is, ami folyamatban 
van. Ezt az egyeztetési formát a felsőbb szervek eljárásához hasonlóan végzik, a 
képújságban jelen pillanatban nem történik a rendelet-tervezeteknek az egyeztetése, 
megjelentetése. 
 
Baricska Jánosné képviselő megkérdezi, hogy volt-e reagálás, vagy bármi? 
 
Vártás József jegyző: Ez a rendelet-tervezet is társadalmi egyeztetésre került, 
mellyel kapcsolatban vélemény, észrevétel nem volt. 
Ezt követően a rendelet-tervezethez módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a 
rendelet-tervezet 1. §-ában szereplő 10/1995. (V.16.) önkormányzati szövegrész 
után kerüljön be a „rendelet” szó, amely a szerkesztés során kimaradt. 
 
Polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt – 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2012. (VIII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A Képvisel ő-testület feladat és hatásköréb ől, az állandó bizottságaira és a 
polgármesterre átruházott hatáskörökr ől szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, valamint a 23. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A Képviselő-testület feladat és hatásköréből az állandó bizottságaira és a 

polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati 
rendelet 1. § (3) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai esetén az ajánlatkérőt megillető 
döntési jogosultságot, a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat 
esetében az Európai Bizottság eljárása kivételével”. 

 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti. 
 
 

Vártás József  Molnár Oszkár 
      jegyző   polgármester 

 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Óvoda- és iskola-egészségügyi feladatellátásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 205./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
194/2012.(VIII.30.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Óvoda- és iskola-egészségügyi feladatellátásról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Óvoda- és iskola-egészségügyi feladatellátásról 
szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 

október 1. napjától határozatlan időre megbízza Dr. Rahimi-
Med Egészségügyi Szolgáltató Kft-t (3752 Szendrő, Fő út 1., 
képviseli: Dr. Rahimi Khan Aqa gyermekorvos) az óvoda- és 
iskola-egészségügyi feladatok ellátásával Edelény város 02. 
számú óvoda- és iskola-egészségügyi feladat-ellátási 
körzetébe. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.  

Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős:   polgármester 

 
 

4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskola melléképületének gazdasági csoport elhelyezése céljából 
történő felújítására fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 206./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az iskola gazdasági 
csoportjának elhelyezése régi probléma, ez jelenleg nem végleges megoldás, ez 
egyfajta mentési akció. 
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Ezt követően a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
195/2012.(VIII.30.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  A Borsodi Általános Iskola melléképületének gazdasági 

csoport elhelyezése céljából történő felújítására fedezet 
biztosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gazdasági 
szervezet elhelyezése érdekében a Borsodi Általános Iskola 
Edelény, Borsodi út 150. szám alatt található melléképületének 
belső felújításához a 2007. évi kötvény terhére 800.000,- Ft 
fedezetet biztosít. 

Határidő:    azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 
164/2010.(X.9.) határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 207./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatképtelen volt, illetve sokat kellett várni arra, 
hogy határozatképessé váljon. Mivel nincs betöltve egy külsős létszám, ezért úgy 
gondolta, hogy az őszi nagy „menetelés” előtt ki kell, hogy egészítsék a bizottságot, 
mert esetenként működésképtelenné válhat a testület is. 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba külsős bizottsági tagnak Gyöngyösi Gábornét 
javasolja, aki mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. 
Gyöngyösi Gáborné hozzájárult a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához. 
Ezt követően a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely szerint a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság külsős tagjává Gyöngyösi Gábornét választja meg 2012. 
szeptember 1. napjától. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
196/2012.(VIII.30.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 

  Tárgy:  A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak  
    megválasztásáról  szóló  164/2010. (X.9.) határozat 
    módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a címben nevesített előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjává 
 

Gyöngyösi Gábornét 
2012. szeptember 1. napjától 

megválasztja 

Határidő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
Polgármester  gratulál Gyöngyösi Gábornénak a megválasztásához, majd 
felkéri az eskü letételére. 
 
Gyöngyösi Gáborné a képviselő-testület előtt az esküt letette, s az 
esküokmányt aláírta. 

 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Házi gyermekorvos teljesítményarányos díjának megtérítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 208./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
197/2012.(VIII.30.)   H A T Á R O Z A T A  

 
       Tárgy:      Házi gyermekorvos teljesítményarányos díjának  
                            megtérítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtéríti 
a Lengyel-Nagy Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére a 2012. 
június havi 346.600 Ft összegű teljesítményarányos díjat. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
346.600 Ft összegű teljesítményarányos díj Lengyel-Nagy 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére történő átutalásáról 
intézkedjen. 
 
Határidő:  2012. szeptember 15.   
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Polgármester  - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a megjelenést, s a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
             
 
 
 Molnár Oszkár Vártás József 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


