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Sümegprága Települési Önkormányzat
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038.
Szám: 291- 65/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17,30 órakor
kezdődött nyilvános együttes üléséről.
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.
Jelen vannak:
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről:
Csőbör Károly polgármester
Szente Kálmán alpolgármester
Németh Béla képviselő
Varga Tibor képviselő

Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte.
Bazsi Község Önkormányzata részéről:

Szentes László polgármester
Csikós Csaba alpolgármester
Németh Rita képviselő
Tobak Ferenc képviselő

/ Fekete Gézáné képviselő távolmaradása okát előre jelezte./
Tanácskozási joggal részt vesz: körjegyző helyett:
Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.
Varga Mónika óvodavezető ( Napközi Otthonos
Óvodát érintő napirendnél)
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő
Csőbör Károly polgármester az együttes ülést megnyitotta. Köszöntötte az ülésen
megjelenteket, megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő
és a polgármester megjelent.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla képviselőt és Szente Kálmán
alpolgármestert.
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
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Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket.
Bazsi
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Megállapította,
hogy
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester
megjelent.
Csőbör Károly polgármester javasolta a napirendet kiegészíteni 6. napirendként
Javaslat a járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéhez elnevezésű
napirenddel.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett
kiegészítést 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
Szentes László polgármester javasolta a napirend kiegészítését a fenteknek
megfelelően.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett kiegészítést 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
Csőbör Károly polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint elfogadta:
Szentes László polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendet 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető
2. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető
3. Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.
4. Tájékoztató a Sümegi Kistérség Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
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5. Tájékoztató a Gersei Pethő Általános Iskola Zalaszántó 2012. III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
6.

Javaslat a járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéhez
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

1.Napirend:
Tárgy: Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. III. negyedévi
gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester felkérte Varga Mónika óvodavezetőt, ismertesse az
előterjesztést.
Varga Mónika óvodavezető ismertette az előterjesztést.
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, kiegészítés.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Napközi
Otthonos Óvoda 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés
elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
Sümegprága 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2012. (XI. 29.) határozata
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra
figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását.
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
Sümegprága 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2012. (XI. 29.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra figyelemmel a
Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi gazdálkodásának III.
negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint
elfogadta.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirend:
Tárgy: Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester felkérte Varga Mónika óvodavezetőt, ismertesse az
előterjesztést.
Varga Mónika óvodavezető ismertette az előterjesztést.
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy még elég bizonytalan a jövő évi
finanszírozás, de a koncepcióról a döntést meg kell hozni. Megkérdezte, hogy a
Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban van-e
kérdés, kiegészítés.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Napközi
Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
2013. évi költségvetési koncepcióját 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2012. (XI. 29.) határozata
1.
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az Óvoda 2013. évi költségvetésének koncepciójával
kapcsolatos előterjesztést és azt a 2013. évi költségvetés készítés
kiindulási alapjának tekinti.
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2.
A
képviselő-testület
az
intézményi
gazdálkodás
feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések,
prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés
készítése során:
2.1.A bevételekkel összefüggésben:
a) A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a
központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami
hozzájárulások).
b) Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására.
2.2 A kiadásokkal összefüggésben:
Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz
a)
jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat.
b) Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú,
takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés
összeállításánál is figyelembe kell venni.
c) Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb munkavégzés
érdekében milyen foglalkoztatás keretében lehet biztosítani egy kisegítő
létszámot.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2013. február 15.
2.2 b) pont tekintetében: 2013. január 31.
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési koncepció
elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2013.
évi költségvetési koncepcióját 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2012. (XI. 29.) határozata
1.
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az
Óvoda 2013. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos
előterjesztést és azt a 2013. évi költségvetés készítés kiindulási
alapjának tekinti.
2.
A
képviselő-testület
az
intézményi
gazdálkodás
feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések,
prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés
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készítése során:
2.1.A bevételekkel összefüggésben:
a) A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell
a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami
hozzájárulások).
b)

Fokozottan törekedni
kihasználására.

kell

a

pályázati

lehetőségek

2.2 A kiadásokkal összefüggésben:
a) Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz
jobban
igazodó
intézménystruktúra
kialakítását
célzó
felülvizsgálatokat.
b) Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú,
takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a
költségvetés összeállításánál is figyelembe kell venni.
c)

Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb
munkavégzés érdekében milyen foglalkoztatás keretében
lehet biztosítani egy kisegítő létszámot.

Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: 2013. február 15.
2.2 b) pont tekintetében: 2013. január 31.

3.napirend:
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester átadta a szót Horváth Zoltán Imréné gazd.
főelőadónak azzal, hogy ismertesse az előterjesztést.
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. ismertette az előterjesztést.
Szente Kálmán alpolgármester megkérdezte, hogy készült-e már kalkuláció arra
nézve, hogy mennyi lesz a körjegyzőség megtakarítása?
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, az új hivatal felállítása kapcsán
felvetődött, hogy a decemberi béreket még az idei évben ki kellene fizetni, az ne
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terhelje a jövő évet. Ehhez az önkormányzatoknak nem kell hozzátenni, mert az
időközben közös megegyezessél megszűnt dolgozó béréből a jelenlegi dolgozók bére
finanszírozható, sőt még lesz maradék is. Logikus is, hogy jövő évet tiszta lappal
kezdjék az önkormányzatok.
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, ha jól érti 1 havi bér marad meg.
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, igen. A dologi kiadásoknál is
várható maradék összeg. A körjegyzőség megtakarításának elosztása a beszámoló
elkészülte után történik. Állást kell majd foglalni a tárgyi eszközök (közös eszközök)
vonatkozásában, hogy az elosztás hogyan történjen.
Szentes László polgármester véleménye szerint, azok a közös hivatalnak át
lesznek adva.
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, igen, átadásra kerülnek, de a
közös tulajdont ebben az esetben is rendezni kell.
Varga Tibor képviselő jelezte, hogy a településen a lakosság kérdezte, hogy miért
nem Sümeghez csatlakozott az önkormányzat. Elmondta, hogy tájékoztatta őket
arról, hogy Gógánfához történő csatlakozás során továbbra is lehetőség van a
helyben történő ügyintézésre, és a jegyző is fog helyben ügyfélfogadást tartani, így
nem kell a lakosoknak vidékre utazni ügyes-bajos dolgaikkal.
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2012. (XI. 29.) határozata
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra
figyelemmel a Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2012. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2012. (XI. 29.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra figyelemmel a
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirend:
Tárgy: Tájékoztató a Sümegi Kistérség Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati
javaslat elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2012. (XI. 29.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Sümegi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatást az előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Sümegi
Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetőjét értesítse.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2012. december 15.
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat
elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2012. (XI. 29.) határozata
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Sümegi
Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatást az előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Sümegi
Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetőjét értesítse.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: 2012. december 15.

5. Napirend:
Tárgy: Tájékoztató a Gersei Pethő ÁMK 2012. III. negyedévi költségvetési
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.
Szentes László polgármester jelezte, hogy időközben változás történt az iskola
igazgatójának személyében, a volt igazgató Varga Anikó a tankerület igazgatója lett,
és az intézmény megbízott igazgatója Molnár Teréz.
Csőbör Károly polgármester mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a Gersei Pethő Általános Iskola 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadását. .

Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2012. (XI. 29.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási
megállapodás keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Iskola 2012.
III. negyedévi költségvetési beszámolóját
38.433 e Ft bevétellel, ezen belül:
37.298 e Ft finanszírozási
137 e Ft saját bevétellel
998 e Ft támogatásértékű műk. bevétel
38.433 e Ft kiadással, ezen belül:
25.850 e Ft személyi jellegű
6.808 e Ft munkaadókat terhelő járulék
5.288 e Ft dologi kiadás
430 e Ft ellátottak juttatásai
57 e Ft függő kiadás
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kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről
Zalaszántó Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
Szentes László polgármester javasolta a tájékoztató elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2012. (XI. 29.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulási
megállapodás keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Iskola 2012.
III. negyedévi költségvetési beszámolóját
38.433 e Ft bevétellel, ezen belül:
37.298 e Ft finanszírozási
137 e Ft saját bevétellel
998 e Ft támogatásértékű műk. bevétel
38.433 e Ft kiadással, ezen belül:
25.850 e Ft személyi jellegű
6.808 e Ft munkaadókat terhelő járulék
5.288 e Ft dologi kiadás
430 e Ft ellátottak juttatásai
57 e Ft függő kiadás
kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről
Zalaszántó Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirend:
Tárgy: Javaslat a járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéhez
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester elmondta, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
megkereste az önkormányzatokat, hogy véleményezzék a Veszprém megye kötelező
felvételt biztosító általános iskoláinak, a körzethatárok meghatározásának tervezetét.
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A véleményezésnek tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát
intézményi és tagintézményi bontásban. Elmondta, hogy a két település a
Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola tekintetében érintett.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a határozati javaslatot 4
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2012. (XI. 29.) határozat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Ramassetter
Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 8330 Sümeg Árpád u. 5.
szám alatti intézmény, mint kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével
egyetért. A felvételi körzethatár meghatározását megfelelőnek tartja.
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy
a település jegyzőjének nyilvántartásában nem szerepel halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesíteni szíveskedjék.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2012. november 30.
Szentes László polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2012. (XI. 29.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ramassetter Vince
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 8330 Sümeg Árpád u. 5. szám
alatti intézmény, mint kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével
egyetért. A felvételi körzethatár meghatározását megfelelőnek tartja.
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
település jegyzőjének nyilvántartásában nem szerepel halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesíteni szíveskedjék.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: 2012. november 30.
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A nyilvános ülésnek több tárgya nem volt , Csőbör Károly polgármester a nyilvános
együttes ülést 18,00 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testületek zárt
ülésen folytatták tovább munkájukat.

K.m.f.

Csőbör Károly
polgármester

Szentes László körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné
polgármester
gazd. főea.

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Németh Béla
képviselő

Szente Kálmán
alpolgármester

