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Adásztevel Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 16. napján 17 

óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major 

Zsolt képviselő és Szalai Péter képviselő.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 

  
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 képviselő-testületi tag közül 4 fő jelen van. 
Németh József képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen 
lenni a mai testületi ülésen. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni a „Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021.” napirendi ponttal. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                       E lő a d ó :    
        
1./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás térítési dí-                Fodor Béla 
     jakról szóló rendelete, Társulási Megállapodás módosítása                          polgármester 
       
                                                                                                                       
2./ Adásztevel Község Önkormányzata Gördülő Fejlesztési Terve                   Fodor Béla 
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                          
                          
3./ Háziorvosi Feladat-ellátási Szerződés módosítása                                          Fodor Béla    
                                                                                                                             polgármester                                                                                                                       
   

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021.       Fodor Béla    
                                                                                                                             polgármester                                                                                                                       
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett  
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javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 

                   Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben 
szereplő napirendi pontok tárgyalását. 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 és 55/2020.(VIII.27.) számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 18 fő részére tanévkezdési települési tá-
mogatás megállapítása. 

Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás térítési díjakról 

          szóló rendelete, Társulási Megállapodás módosítása                          
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Térítési díjakról szóló rendelet 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás elnökének  előterjesztését, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjához több 
önkormányzat támogatást állapított meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz. Javasolja, hogy az 
előterjesztésbe foglalt határozatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a határozati javaslattal. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

56/2020.(IX.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 17/2020.(VIII.26.) 
határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
által fenntartott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával 
egyetért. 
A rendelet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 25. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Társulási megállapodás módosítása 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás elnökének  előterjesztését, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a Társulási megállapodást azért kell módosítani, mert Csót 
Község Önkormányzata 2021. január 1. napjától a házi segítségnyújtást a FIX-PONT Feladatellátó 
Társulás, a család- és gyermekjóléti feladatokat pedig a KAVICS Alapítvány keretében kívánja 
ellátni. A hivatalához tartozó önkormányzatok is a KAVICS Alapítványhoz csatlakoznak. Javasolja, 
hogy a Társulási megállapodás módosítását és Egységes szerkezetét hagyja jóvá a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

57/2020.(IX.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 21. módosítását, 
valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti 
tartalommal – jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási Megállapodás 
törzskönyvi átvezetése kapcsán, a technikai jellegű módosításokat saját hatáskörben 
végrehajtsa. 
A Társulási Megállapodás 21. módosítása, valamint egységes szerkezete a határozat 
mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. szeptember 25. 
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Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzata Gördülő Fejlesztési Terve                                                                    
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 
előterjesztését és a Gördülő Fejlesztési Tervet, melyek másolatait a képviselő-testület tagjai előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a Vízmű elkészítette a Terveket és ő fogja 
majd benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. Az önkormányzatok ko-
rábban kérték a Vízművet, hogy külön hozzájárulást ne kelljen a beruházásokhoz, fejlesztésekhez 
fizetni, hanem a működtetésből befolyt összegből és pályázatokból próbálják megvalósítani azokat. 
 
a) SZ02 Víziközmű-rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv  
 
Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el 
a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő egyetért a határozati javaslattal. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2020.(IX.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
1. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt, 
2021-2035. időtávra szóló, SZ02 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördü-
lő Fejlesztési Tervet megtárgyalta. 
a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonke-
zelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés 
szerinti beruházási tervét. 

c) A b.) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fej-
lesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerü-
léskor mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- 
és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a Gör-
dülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatalhoz. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) V11 Víziközmű-rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv  
 
Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el 
a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

59/2020.(IX.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
1. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-2035. időtávra 
szóló V11 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet meg-
tárgyalta. 

a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és Csa-
tornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és va-
gyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkeze-
lésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés sze-
rinti beruházási tervét. 

c) A b.) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesz-
tések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor 
mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a Gördü-
lő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hiva-
talhoz. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) A közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztése 2021-2035 
 
Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el 
a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2020.(IX.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tu-
lajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2021-2035. évekre szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezett-
séget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhelő pénzügyi for-
rását - a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint - a 
mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. V11 és SZ02 Vízi-
közmű-rendszerekre vonatkozó előterjesztését és a 2020-2034. évi módosított Gördülő Fejlesztési 
Tervet. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

61/2020.(IX.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2020-2034. évre vonatkozó Gördü-
lő Fejlesztési Tervének módosítását a V11 és SZ02 víziközmű-rendszerek tekintetében 
megtárgyalta.  
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a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és Csator-
namű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő vízművek és vagyonelemek 
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervének módosításával. 

b) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Terv módosítását nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Háziorvosi Feladatellátási szerződés módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Államkincstár kéri az 
„Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó” pályázat záró beszámolójához a feladat-
ellátási szerződést és a működési engedélyeket is. A védőnői szolgálat működési engedélyét már 
megkérték, az rendben van. A háziorvosi el lett indítva, de ehhez felül kellett vizsgálni a feladat-
ellátási szerződést. Doktornővel egyeztettek, törvény szabályozza a minimum 15 óra rendelési időt, 
ezért az kiegészítésre került.  Rendelő megépítésével változott a szolgáltatás helye, ezen kívül a he-
lyettesítést is maguk között oldják meg a Bt. tagjai. Ezt követően részletesen ismerteti a háziorvosi 
tevékenységre vonatkozó Feladat-ellátási szerződésmódosítást és egységes szerkezetét. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a háziorvosi tevékenységre kötött Feladat-ellátási szerződés 2020. au-
gusztus 31. napján kelt módosítását, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés szerinti 
tartalommal – fogadja el. A megállapodásban szereplő települések önkormányzatainak is meg kell 
hozni az elfogadó határozataikat. Reméli, hogy hamar megkapják a működési engedélyt. Október 1-
jén záró helyszíni ellenőrzés lesz, a létesítményt és az eredeti dokumentumokat nézik.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

62/2020.(IX.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ugod Község Önkormányza-
ta, Bakonykoppány Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata, 
Nagytevel Község Önkormányzata, Adásztevel Község Önkormányzata és Homokbö-
döge Község Önkormányzata által, a háziorvosi tevékenységre kötött Feladat-ellátási 
szerződés 2020. augusztus 31. napján kelt módosítását, valamint azt egységes szerke-
zetben – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 



9 

 

A Feladat-ellátási szerződés módosítása, valamint egységes szerkezete a határozat mel-
lékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
      E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, hogy az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által kiküldött csatlakozási nyilatkozatot és pályázati Tájékoztatót, melyek 
másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy hozza meg a 
csatlakozási határozatát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a pályázathoz való csatlakozást. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2020.(IX.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően, 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit el-
fogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települé-
si önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat 
és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatáro-
zott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott 
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 18 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


