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 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/Fax: 87/550-038 

 
 
Szám: 129- 71/2009. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.  
              december 10-én 18.00 órakor kezdődött közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Művelődési ház Sümegprága, Rákóczi u. 40. 
 
Jelen vannak: Csőbör Károly polgármester 
       Kulcsár Krisztina képviselő 
       Simon Roland képviselő 
       Szente Kálmán képviselő 
       Valente József képviselő 
       Varga Tibor képviselő 
       
Lampert Miklós alpolgármester és Kalláné Udvari Edit képviselő távolmaradásuk okát 
előzere jelezték. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
         
Meghívottak:  Makkos Róbert r. százados őrsparancsnok 
       Nagy Tamás r. zászlós körzeti megbízott 
 
Lakosság részéről: 9 fő 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelent 
lakosságot, a képviselő-testület tagjait, a körjegyzőt és a meghívott vendégeket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a törvényesen megválasztott 8 fő 
képviselő közül 6 fő megjelent.  
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Simon Roland és Szente Kálmán képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a közmeghallgatáson. 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 6 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - a következők szerint elfogadta:  
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Napirend 
 
1. Rendőrség települést érintő beszámolója 
    Előterjesztő: Makkos Róbert r.százados, őrsparancsnok 
 
2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról  
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
3. Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
1.Napirend: 
Tárgy:  Rendőrség települést érintő beszámolója 
           Előterjesztő: Makkos Róbert r.százados, őrsparancsnok 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Makkos Róbert r.századost a beszámoló 
ismertetésére. 
 
Makkos Róbert r.százados átadta a szót Nagy Tamás körzeti megbízottnak. 
 
Nagy Tamás körzeti megbízott köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a 
beszámolót. 
 
/Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Makkos Róbert r.százados őrsparancsnok tisztelettel köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, ki szeretné egészíteni a beszámolót pár szóval. A 
számadatok alapján az elmúlt évekhez viszonyítva a bűncselekmények elkövetésének 
száma csökkenést mutat, viszont azt nem tudja garantálni, hogy a jövő évben ez a 
csökkenés megmarad. Megköszönte a település polgárőrségének az együttműködő 
munkáját a rendőrséggel. Elmondta, hogy jól működik a „szemmozgalom”, a 
szomszédok figyelnek egymásra. Elmondta, 2009. november 1-től 3 fővel bűnügyi 
csoport működik a rendőrőrsön. 240 nyomozás elrendelése volt az idei évben eddig a 
kistérségben. Megköszönte a képviselő-testületnek a támogatását, amit a 
rendőrőrsnek nyújtott, informatikai eszközök beszerzésére fogják fordítani.  
Megköszönte a meghallgatást, és várta a kérdéseket. 
 
Csőbör Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást, és elmondta, hogy 
nagyon jó a kapcsolata a településnek a rendőrséggel.  
 
Kulcsár Ferenc sümegprágai lakos kérdezte, hogy 2007-ben idős embereket 
loptak meg a településen, lehet tudni, hogy mi lett a nyomozás eredménye? 
 
Makkos Róbert r.százados őrsparancsnok válaszolta, emlékszik, hogy voltak 
trükkös lopások, és voltak is a rendőrség látószögében emberek, de ha nincs konkrét 
bizonyíték, akkor sajnos nem tudnak mit tenni. 
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Kulcsár Ferenc sümegprágai lakos kérdezte, az idősembereket hogyan lehetne 
figyelmeztetni a trükkös tolvajok ellen? 
 
Makkos Róbert r.százados őrsparancsnok válaszolta, szívesen tartanak ezzel 
kapcsolatosan fórumot, ahol az idősembereket felvilágosítják, hogy hogyan 
védekezzenek ez ellen. Általában jelenleg azzal csalogatják ki a tolvajok az időseket a 
házukból, hogy az ÉDÁSZ-tól, vagy a vízműtől jöttek, illetve nyugdíjat, vagy tűzifát 
hoztak, és amíg az egyik tolvaj lefoglalja az áldozatot, addig a másik tolvaj besurran 
és ellopja azt, amihez hozzáfér. A rendőrség ezt szívesen elmondja a lakosságnak, de 
úgy gondolja, hogy ezt évente egyszer elmondani kevés, ezt többször kellene. A 
koruknál fogva is hiszékenyebbek az idős emberek. 
 
Kulcsár Ferenc sümegprágai lakos jelezte, az idősebb emberek szívesen 
olvasgatnak, szórólapon kellene őket tájékoztatni, hogy mire figyeljenek oda. 
 
Makkos Róbert r.százados őrsparancsnok elmondta, a Veszprémi Érsekség és a 
Veszprémi Rendőrkapitányság között van olyan megállapodás, hogy a prédikációban 
a pap hívja fel a hívek figyelmét javaik védelmére. Jelezte, véleménye szerint ez nem 
a templomba való dolog, de sajnos szükséges. A szomszédok jó, ha odafigyelnek 
egymásra. 
Végezetül boldog új évet kívánt mindenkinek. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
megköszönte a rendőrség munkáját, és szavazásra bocsátotta a beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a Rendőrség beszámolóját 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  156/2009. (XII. 10.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság (Sümegi Rendőrőrs) 2009. évre a településre 
vonatkozó, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott beszámolóját elfogadja.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntéséről a 
Tapolcai Rendőrkapitányt értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 

 
2. Napirend 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy 2009. évben elkészült a sportöltöző 
beruházás, és a futballpálya. A lakosság társadalmi munkájának, és a pályázati 
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pénzeknek köszönhetően. Bízik benne, hogy jövőre két futballcsapattal indulhatnak a 
bajnokságon. A falu szépítésére virágokat ültettek, figyeltek a parlagfűmentesítésre, 
a temetőben nyírták a füvet. A jövő évben, ha van rá lehetőség, pályázat útján a 
posta épületének felújítására szeretnének pénzt szerezni. Elmondta, a 2010. év 
nagyon nehéz lesz. Egy nagy cél van, a kultúrház épületének bővítése, felújítása, a 
szolgálati lakás rendbe tétele, ahol helyt kapnának a fiatalok, idősek, és 
számítógépeket helyeznének el ott. Az ennek érdekében benyújtott IKSZT pályázat 
önrésze 10 MFt.  
 
Varga Tibor képviselő jelezte, a falugondnoki gépjármű beszerzése is megtörtént.  
 
Csőbör Károly polgármester igen, a falugondnoki gépjárművel megoldódott az 
idősek ellátása és az ebédszállítás. Megköszönte a kiegészítést. 
Bővült a szociális gondozói ellátás, 1 fő főállásban, és a jövőre nézve még 1 fő lesz 
alkalmazva közcélú munkában, akik ellátják ezt a szolgáltatást. Elmondta, az idei 
évben volt a településen lomtalanítás, amely sikeresen lezajlott. A polgárőrség 
részére összegyűjtötték a vashulladékot. 
 
Valente József polgárőrség vezetője köszönetet mondott mindenkinek, aki 
felajánlotta a polgárőrség számára a vashulladékot. A bevételből – 60 eFt – polgárőr 
egyenruhát vásárolnak. Az autó fenntartása azonban még elég távoli terv marad. 
Jövő évben talán az állam hozzáállása is változni fog, és több segítséget kapnak tőle. 
Kiegészítésként elmondta, az önkormányzatnak nagy terheket kellett megoldania, a 
10 MFT-os hiányból bőven le tudtak faragni. Az 5 MFt-os hitelkeretet azonban 
szükséges volt igénybe venni, a múltbéli hiányosságok miatt. A képviselő-testület 
döntése értelmében a szennyvízberuházás miatti földcserére – ami már évek óta 
húzódik – január, február hónapban sor kerül.   
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az elhangzott beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  157/2009. (XII. 10.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. Napirend 
Tárgy: Közérdekű bejelentések, javaslatok 
  
Csőbör Károly polgármester  kérte a jelenlévők kérdéseit, felvetéseit.  
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Csulics Lajosné sümegprágai lakos kérte, hogy az önkormányzat előtti járdát 
újítsák fel, mert nagyon rossz állapotban van, talán jut a jövő évi költségvetésből a 
térkövezésre. Esős, és a téli időkben kéri, hogy a bejárati ajtó elé a csúszásgátló 
szőnyeget rakják ki. 
 
Kulcsár Ferenc sümegprágai lakos nagy örömére szolgál a település szórólapja, 
ő erről tájékozódik az önkormányzat dolgairól, viszont túl hivatalosan van 
megfogalmazva, amit az egyszerű ember nehezen ért meg. Örömmel hallja, hogy 
van elképzelés a kultúrház sorsáról. Kérdezte, melyik az az ingatlan, amit a földcsere 
érint? Az 5 MFt-os hitelkeretet nem tartja veszélyesnek. Mekkora a hiány 
költségvetési szinten az önkormányzatnak? A Ferment Invest Kft. ügye hol áll? 
Javasolta, a téli időszakban a fák kezelését, korona alakítását. Jelezte, kellemes 
környezetben élnek, és ezt alakítsák is így.  
 
Csőbör Károly polgármester  válaszolta, a földcsere a Petőfi u. végén a Gelencsér 
család ingatlanát érinti. A szennyvízberuházás alkalmával az ő ingatlanukon lett 
elhelyezve a szennyvízátemelő. Ezt az ingatlanrészt kell az önkormányzati ingatlan 
cseréjével kiváltani, melynek költsége a földmérő munkadíjával együtt 180.000-
200.000 Ft. Minden évben az önkormányzat 5 MFt-os folyószámlahitelt igényel. Az év 
végéig kb. 2,8 – 2,9 MFt-os hitelt kell igénybe venni, de ekkor már az alapfokú 
oktatásfinanszírozást is kifizették. Jelezte, a Ramassetter Vince Általános Iskola 4,5 
MFt-os finanszírozást kap az önkormányzattól az állami támogatáson felül. A Ferment 
Kft-ből 2007-ben az önkormányzat kilépett. A fákkal kapcsolatban elmondta, hogy a 
Rákóczi u. illetve Árpád utcai fák megnőttek, az idei évben a koronájukat 
megmetszik, az elszáradtakat kivágják. Megköszönné az Árpád utcai lakók segítségét, 
ha ebben résztvennének. 
 
Szente Kálmán képviselő jelezte, az 5 MFt az hitelszámla keret. Pár évvel ezelőtt 
az önkormányzatnak 10 MFt felett volt a hitele. Ebben az évben volt olyan időszak, 
amikor 1 Ft-ot sem kellett a hitelből igénybe venni. A szórólappal kapcsolatban 
elmondta, a lakosság leírt formában tud tájékozódni az önkormányzat munkájáról, és 
a képviselő-testület kérte, hogy az a teljes határozatokat tartalmazza. 
 
Kulcsár Ferenc sümegprágai lakos 2008-ban is 5 MFt-os hitelt vett fel az 
önkormányzat és fedezetként ingatlanokat ajánlott fel. 
 
Szente Kálmán képviselő elmondta, a bank úgy ad folyószámla hitelkerete is, ha 
fedezetként ingatlanok vannak megterhelve jelzáloggal. 
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, 2007-ben 3 ingatlan elég volt fedezetként, 
2008-ban már plusz ingatlanokat is be kellett állítani. Az ingatlanok értékbecslését a 
bank végzi, elég nagy összegeket kérnek érte.  
 
Kulcsár Ferenc sümegprágai lakos kérdezte, az Iván Rudolf ingatlana alatti 
területre milyen státusz szolgál? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a kérdezett terület önkormányzati 
ingatlan, Kalla Jánosnak adta bérbe az önkormányzat, hogy tartsa rendbe. 
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Szente Kálmán képviselő jelezte, 5 évre kötötték a szerződést, de az 
önkormányzat bármikor felbonthatja. 
Gelencsér János sümegprágai lakos kérdezte, mekkora összeget fizetnek a 
bérleményért 5 évre? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a területet a bérlő rendben tartja a 
szerződés szerint. 
 
Gelencsér János sümegprágai lakos jelezte, 5 évre ingyen lett bérbe adva, így 
nem lehet ezt csinálni. Jelen pillanatban nincs elképzelés arra a területre? Lehetett 
volna 50-100-200 eFt-ot kérni érte. Fel kellett volna dobni, hátha valaki többet ad 
érte. Idegenforgalmi célra lehetett volna felhasználni. A polgármester úr korábban 
azt mondta, hogy nem lesz ott karám. Sajnos nem arra kell alapozni, hogy kevés a 
pénz, hanem saját elképzelésnek is kell lenni. Kicsit több ambícióval kellene venni a 
dolgokat. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, ő azt nem mondta, hogy oda más 
elképzelés van, minden jó elképzelésre vevő. 
 
Gelencsér János sümegprágai lakos elmondta, szeretné, ha fejlődne a falu. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző tisztelettel és szeretettel köszöntötte a 
megjelenteket. Azért kért szót, mert szeretné jelezni, hogy ez év szeptemberében az 
önkormányzat módosította a vagyonrendeletét. 2,5 MFt értékhatár felett pályázat 
útján lehet értékesíteni az önkormányzati ingatlanokat. Teljesen korrekt, átlátható 
értékesítés, bérbeadás történhet az önkormányzatnál e rendelet szerint. Jelezte, az 
önkormányzat honlapja beindult, igaz kicsit gyerekcipőben jár, de működik, az 
önkormányzat, a település eseményeiről tud a lakosság tájékozódni. A közérdekű 
adatoknál megjelennek a nyilvános testületi ülés jegyzőkönyvei, előterjesztések, 
határozatok, rendeletek. 
 
Kulcsár Ferenc sümegprágai lakos kérdezte, Kurucz Ferenc és Kozma Lajos 
lakóháza közötti területre mi az elképzelése az önkormányzatnak? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, pályázat függvénye, hogy mit lehet arra a 
területre tervezni. Játszótér, kézműves ház, facsemeték ültetése, ha lesz rá önrész 
biztosítása. Amíg a szükséges pénz nem áll rendelkezésre, addig tisztán tartják a 
területet.  
 
Szente Kálmán képviselő jelezte, a képviselők tiszteletdíjat, költségtérítést nem 
vesznek fel, és az üléseken kívül is aktívan részt vállalnak a munkákban. Akit 
megválasztanak, a semmiért végezzen többet. 
 
Kulcsár Tibor sümegprágai lakos elmondta, az egész faluban nincsenek 
megmetszve a fák, az elszáradtakat pótolni kell. A faleveleket a háza előtt az idén 
még összeszedte, de többet nem fogja. Jó lenne, ha valahova el lehetne vinni a 
faleveleket, mert nagy gond az elhelyezése. Jelezte, ha valamit elültetnek, azt 
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gondozni is kell. A sümegi útnál a millenniumi fákat is kezelni kellene. A régi fák 
elnyomják a kicsiket, ezeket ki kellene vágni. 
 
Szente Kálmán képviselő jelezte, a közútkezelő októberben nyírta meg a fasor 
melletti aljnövényzetet. 
 
Kulcsár Tibor sümegprágai lakos hiányolja a faluban a díszítést. A karácsonyi 
díszítés sincs még meg. Elmondta, hogy súlykorlátozó táblák elhelyezését tervezi a 
képviselő-testület. Kérte, ne tegyenek egymásnak keresztbe. Jelezte, ha kint van az 
utcájában a súlykorlátozó tábla, akkor nem tud a busszal bemenni, és a sümegprágai 
lakosokat nem tudja munkába vinni.  
 
Varga Tibor képviselő jelezte, csak a Sarvaly utcában akartak súlykorlátozást 
bevezetni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző tájékoztatta a megjelenteket, az 
önkormányzat a bánya ügy miatt rakott ki súlykorlátozó táblát, valamint tervezi még 
egy utcában bevezetni. Az önkormányzat rendeletben határoz a táblák 
kihelyezéséről. A rendelet előkészítés áll. A lakosság 2009. november 30-ig tehetett 
észrevételt, javaslatot ezzel kapcsolatban, azonban nem élt ezzel a lehetőséggel 
senki. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, ha a faluban lenne kijelölve falevél lerakó, 
biztos, hogy oda más szemetet is vinnének. A fákat meg fogják metszeni, beszélt 
már kertésszel. A sümegi úti fák ügyében intézkedik. Ha jó időjárás lesz a tél 
folyamán, akkor meg lesz még oldva.  
 
Kulcsár Tibor sümegprágai lakos elmondta, nem látja, hogy a fűnyírós traktorral 
dolgoznának az emberek. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a motoros kézi fűkaszával dolgoztak a 
dolgozók, a fűnyírós traktorhoz drága az elromlott alkatrész beszerzése. 
 
Szente Kálmán képviselő jelezte, 2011-től a lakosság a Remondis Kft-vel külön 
köt szemétszállítási szerződést, és annyi szemetet szállítat el, amennyit a szerződés 
meghatároz. 
 
Németh Béla falugondnok elmondta, ez év májusától indult a falugondnoki 
szolgáltatás, 30 fő veszi igénybe, véleménye szerint, jól működik. Takarékosan 
működtetik az autót. Úgy érzi, az emberek szégyellik igénybe venni ezt a 
szolgáltatást. 
Mind a Sportegyesület elnöke, elmondta, hogy a sportöltöző elkészült. Jelzi, hogy 
sokan használják. 8 évig nyűglődtek rajta, de elkészült. Szeretné a képviselő-
testületnek megköszönni, hogy használatba tudták venni. Külön köszöni a 
polgármester úr hozzáállását ez ügyben, mert e nélkül nem készült volna el. A falu 
lakosságának is köszöni a munkáját. A Sportegyesület nevében mindenkinek 
kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván. 
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Csulics Lajosné sümegprágai lakos az idős emberek nevében megköszönte a 
jegyzőasszonynak, polgármester úrnak, a képviselő-testületnek és a közművelődési-
asszisztensnek az idősek napi köszöntőt és a műsort. Egy idézettel kívánta befejezni 
a mondandóját „ A nagy szavak nem érnek semmit, elszállnak, mint az őszi szél. De a 
szeretet, ha tiszta szívből fakad, elkíséri az embert, amíg él.” 
A magánéletben sok örömet és boldogságot kívánt az időskorúak nevében. 
 
Gelencsér János sümegprágai lakos kérdezte, mennyi pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat? Gondozásra van-e kijelölt ingatlana az önkormányzatnak? Jelezte, a 
makadám utat is karban kellene tartani, mint a temető utat. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, pályázat útján vásárolták a falugondnoki 
gépjárművet, sportöltöző beruházás is pályázati pénzből valósult meg. Jelenleg az 
IKSZT pályázat van elbírálás alatt, melyből a kultúrházat bővítenék, felújítanák. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens jelezte, szünidőben 
Celldömölkre vitték a gyerekeket fürödni, volt továbbá Falunapi kerekpáros hétpróba, 
a mamáknak ajándékkészítés, a kerítésfestés, Vendégjáték pályázat, melyből az 
idősek napi ünnepi műsor került megrendezésre. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, próbálnak minden lehetőséget kihasználni. 
 
Szente Kálmán képviselő elmondta, javasolták a polgármester úrnak, hogy ne 
csak helyi szinten, hanem nagyobb lapokban is szerepeltessék a falu programjait. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens jelezte, a Veszprémi 
Naplóval tartja a kapcsolatot. Meghívta a falunapi, idősek napi rendezvényekre, de 
nem jelent meg a képviselője. 
 
Kulcsár Krisztina képviselő a teremből 20,10 órakor távozott, így a képviselők 
létszáma 5 főre csökkent. 
 
Gelencsér János sümegprágai lakos elmondta, valóban a Naplóban nem 
jelennek meg a cikkek a településről. 
 
Kulcsár Ferenc sümegprágai lakos jelezte, a sportöltöző háztetője már 
mohásodik a fátó,l ami rálóg. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, még nincs megoldva, de már beszéltek 
róla, hogy egy faágat levágnak. 
 
Gelencsér János sümegprágai lakos kérdezte, hogy az alvízmérő felszereléséről 
hallhatna-e valamit. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, sajnos az illetékes nem jelent meg a 
közmeghallgatáson. Elmondta, hogy lehet almérőt felszereltetni a vízóra mellé, de 
ehhez terveket kell készíttetni. Körülbelüli költsége a vízóramérővel együtt 30.000 – 
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35.000 Ft. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzatnak eladó, gondozásra 
szoruló ingatlana nincs, csak építési telke. 
 
Kulcsár Tibor sümegprágai lakos kérdezte, hogy hogyan áll a Sarvaly utcai 
ingatlan sorsa? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, folyamatban van az ügy, szeretné, ha 
ebben az évben megoldódna, az ügyvéd úrnál megsürgette az ügyet. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, felvetés a lakosság részéről. 
Több kérdés, felvetés nem hangzott el. 
Csőbör Károly polgármester megköszönte a megjelenést, mindenkinek kellemes 
ünnepeket és nagyon boldog új évet, jó egészséget kívánt, és az ülést 20 óra 25 
perckor bezárta. 

K.m.f. 
 
Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                    körjegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők 
 
 
Simon Roland        Szente Kálmán 
   képviselő                    képviselő 


