
 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2012. FEBRUÁR 28-ÁN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 

Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2012. február 28-án 14 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 7 fő 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, Zólyomi Péter képviselő írásban jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, Árvai 

István képviselő pedig jelezte, hogy később érkezik az ülésre. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja 

Horváthné Csala Ágnes és Rácz György képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Horváthné Csala 

Ágnes és Rácz György  képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatának elfogadása, költségvetési rendelet 

megalkotása 

       Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester 

2./ Az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

9/2004.(V.21.) önkormányzati rendelet módosítása + MELLÉKLET 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

3./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  

4./ 8/2012.(II.07.) Kt. határozat visszavonása 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

5./ 4/2012(I.23.) Kt. határozat módosítása 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

6./ Pannon-Víz üzemeltetési szerződés módosítás 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy szükséges a Győri 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás önrész különbözet kérdésével kapcsolatos döntést 

ismételten pót-napirendként felvenni, mivel a Kormányhivatal kérte a korábbi határozatnak 

részletesebb formában történő megfogalmazását és elfogadását.  

 

Polgármester kéri a pót-napirend elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a pót-napirend 

felvételét a napirendi pontok közé. 

 

Polgármester kéri a pót-napirenddel együtt a napirendi pontok elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat a 

pót-napirenddel együtt. 

 

Napirendi pontok a fenti döntések után: 

 

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatának elfogadása, költségvetési rendelet 

megalkotása 

       Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester 

2./ Az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

9/2004.(V.21.) önkormányzati rendelet módosítása + MELLÉKLET 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

3./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  

4./ 8/2012.(II.07.) Kt. határozat visszavonása 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

5./ 4/2012(I.23.) Kt. határozat módosítása 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

6./ Pannon-Víz üzemeltetési szerződés módosítás 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 7./ Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás önrész különbözet kérdése 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatának elfogadása, költségvetési rendelet 

megalkotása 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére. 

 

Rácz György képviselő, a Pénzügy Bizottság elnöke elmondja, hogy előző nap tartott ülést a 

bizottság, amelyen öt megválasztott tagból csak két tag volt jelen, így alakszerű határozatot a bizottság 

nem hozhatott. Az előterjesztést áttekintették, és megállapították, hogy tartalmazza azokat a 

módosításokat, amelyeket az első körös tárgyalás során a bizottság kért a hivataltól, így a Pénzügyi 

Bizottság elnökeként elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testületnek. 

 

Nemes Jánosné könyvvizsgáló megerősíti az írásban beadott javaslatát. Feladata volt a költségvetési 

rendelet számszaki, szöveges és rendeleti részére vonatkozó vizsgálat, melynek során megállapította, 

hogy a rendelet valós adatokat tartalmaz, az előírásoknak, a jogszabályoknak és a kitűzött céloknak 

megfelelő, így elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester egy lakossági megkeresés kapcsán az idegenforgalmi adó eltörlését 

illetve nagyságának csökkentését kívánja megvitatni, tekintettel arra, hogy ez néhány százezer forintos 

tétel a költségvetésben. Javasolja továbbá a telekadóból befolyt összegeknek az útépítésre és 

járdaépítésre történő megcímkézését. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő hozzáfűzi, hogy a Pénzügyi Bizottság több fordulóban tárgyalta a 

költségvetés tervezetét, a már említett utolsó, nem határozatképes bizottsági ülésen ismételten 

áttekintették a jelenlévők a költségvetést olyan szempontból, hogy a bizottság által utoljára javasolt 

változtatások átvezetésre kerültek-e. Áttekintés után megállapították, hogy átvezetésre kerültek a 
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módosító javaslatok, azt a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Az alpolgármester 

által tolmácsolt lakossági megkereséssel kapcsolatban elmondja, hogy egyetlen nap állt rendelkezésre 

annak áttanulmányozására, jelenleg pedig dönteni kell a költségvetés elfogadásáról. Hozzáfűzi, hogy 

az SZMSZ tartalmazza, hogy a beadványokkal milyen határidővel kell foglalkozni, milyen úton juthat 

az a képviselő-testület elé. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondja, hogy a költségvetés elfogadásának szigorú rendje 

van, jelen második körben számokat módosítani már nem lehet, kizárólag a rendelet elfogadásáról 

lehet szó. Az idegenforgalmi adó kapcsán hangsúlyozza, hogy annak eltörlése fel sem merülhet jelen 

gazdasági helyzetben, hiszen kötelezően vállalt feladatok megvalósítását írja elő a törvény. A 

telekadóból befolyt összeg megcímkézésére szintén nincs mód, jelenleg már nem tehető céltartalékba 

semmilyen összeg, a költségvetés kifeszített, a kötelező feladatokat kell ellátni. 2012. január 1-jén az 

önkormányzatok átszervezése megkezdődött, szigorodott az adóbevételek esetében is az ellenőrzés. 

Az alpolgármester javaslata megvitatásra abban az esetben lehet alkalmas, ha az előzetesen, 

határidőben és írásban is benyújtásra kerül a jegyzőhöz. Kéri a képviselőket, hogy a jelen kialakult 

rendhez, az eddig elfogadott döntésekhez szigorúan tartsák magukat.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a 2012. évi adókkal kapcsolatban a képviselő-

testület döntött a 2011. decemberi ülésén, melyben megfogalmazta, hogy az adók mértékén nem kíván 

módosítani. Éven belül az adó összegén egyszer lehet változtatni, mely a következő évre 

vonatkoztatható. Megkérdezi a gazdálkodási főelőadót, hogy milyen összeg szerepel utak, hidak 

felújítása soron. 

 

Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó: közel 8 millió Ft + Áfa összeg szerepel a 

karbantartási soron a költségvetésben a működési kiadások között. 

 

dr. Bálló Ferenc képviselő: a tavalyi évben befolyt telekadóból út felújítás, illetve útalap építés 

történt mintegy 10 millió Ft értékben. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáfűzi, hogy minimális az a kintlévőség, amit nem tudott a 

hivatal behajtani a tavalyi évben. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Győrújbarát Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetését az írásbeli előterjesztés szerint, a rendelettel, a könyvvizsgálói jelentéssel valamint a 

táblában foglaltakkal együtt fogadja el. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának 

2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete 

Győrújbarát Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 

 

A rendelet a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2./ Az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

9/2004.(V.21.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta. 
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Rácz György képviselő: a Pénzügyi Bizottság alaki határozatot nem tudott hozni, de tárgyalás után a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester megkérdezi, hogy kötelező e megjelölni kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyont, hiszen hitelfelvétel esetén az nem képezhet fedezetet. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondja, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint 

február 29-ig kell rendeletbe foglalnia az Önkormányzatnak azoknak a vagyontárgyaknak a körét, 

amelyek a forgalomképtelen vagyontárgyak körébe tartoznak. Arra nincs mód, hogy semmit sem jelöl 

meg az Önkormányzat kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak, legalább egy vagyonelemet kell 

kiemelni, amely kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül. Amit mindenképpen fenn kell 

tartani, az a polgármesteri hivatal épülete, ez alkalmas arra, hogy ilyen nemzeti vagyon legyen. A 

kötelező feladatok ellátása és az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint 1, ill. 2 alkalmas épület 

maradt, amit muszáj kiemelni a kötelező feladatok ellátásához ezekre van szükség. Jogszabály írja elő 

az erről való döntést.  

 

Dr. Palla Roland alpolgármester módosító javaslatot tesz, miszerint kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyontárgyként kizárólag a Kultúrház épülete szerepeljen. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 3 igen és 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem 

fogadja el dr. Palla Roland alpolgármester módosító indítványát. 

 

Árvai István képviselő 14:23-kor megérkezik az ülésre. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 

rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 9/2004. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet a módosítás szükségességéről, a 2011. 

január 1-jei állapot szerinti lakosságszám meghatározásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
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16/2012.(II.28.) Kt. határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és 

elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 

módosítási javaslatait, az alábbiak szerint: 

a) A megállapodás V. fejezete az alábbi ponttal egészül ki: 

5.2.8 Szociális Bizottság 

5.2.8.1 A Társulási Tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával szociális 

bizottságot választhat (elnök, további két tanácstag, valamint kettő külsős 

szakember, melyek személyéra a Bizottság elnöke tesz javaslatot). 

5.2.8.2 A szociális bizottság működése állandó jellegű. 

Feladata a Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 

intézmények működésének koordinálása, fejlesztésével kapcsolatos javaslatok, 

döntések megfogalmazása, előkészítése. 

5.2.8.3 Minden egyéb, a szociális bizottság működését érintő kérdést a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata rendez. 

b) A megállapodás 1. sz. mellékletében az állandó lakosságszám (2011. jan.1.) 

az alábbiak szerint módosul: 

Győrújbarát 9081 Győrújbarát,Liszt Ferenc u. 9.  5935 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat 

kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Szakmai Munkaszervezete részére. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

4./ 8/2012.(II.07.) Kt. határozat visszavonása 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

 

Az előterjesztés anyaga az ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: az előző testületi ülésen hozott határozatokat a 

Kormányhivatal áttekintette, és észrevételeket tett. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: egy korábban hozott határozat szövegezése helytelenül 

került megfogalmazásra, és ingyenes átruházásként került bele a határozatba. A tényállás feltárása után 

megállapította, hogy nem ingyenes átruházásról van szó, hanem egy eredeti állapot visszaállításról, 

telekhatár rendezéssel. Első lépésként szükséges a jelenleg jogszabálysértő határozatnak a 

Kormányhivatal jelzése alapján történő visszavonása, majd ezt követően egy későbbi ülésen, új 

határozatnak a meghozatala. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

17/2012.(II.28.) Kt. határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az általa 8/2012. (II.7.) 

számon hozott képviselő-testületi határozatát visszavonja.  

2. Felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről az ügyfelet tájékoztassa. 
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3. Felkéri a jegyzőt, hogy hatályos törvényi előírásoknak megfelelő döntés meghozatalához 

szükséges előkészítő munkálatokat kezdje meg.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester   2. pontra 

  Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 3. pontra 

Határidő:  2012. március 15.  2. pontra 

  azonnal  3. pontra 
 

5./ 4/2012(I.23.) Kt. határozat módosítása 

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

 

Az előterjesztés anyaga az ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: a módosítandó határozat nem volt eléggé részletes, ezzel 

kapcsolatban érkezett észrevétel a Kormányhivataltól. Az előzményi iratok áttekintése és a tényállás 

feltárása után részletezésre kerültek a határozatban foglaltak aszerint, ahogyan a képviselő-testület a 

korábbi ülésén azt tárgyalta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

18/2012.(II.28.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az általa 4/2012. 

(I.23.) számon hozott képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint 

módosítja:  

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Kúria 

előtt Kfv. III.37.020/2012. számon folyamatban levő polgári peres ügyben 

Győrújbarát Község Önkormányzatának jogi képviseletével Dr. Gócza Béla 

(Győr, Bisinger stny. 18.) ügyvédet bízza meg. A jogi képviselő megbízása 

visszavonásig, de legfeljebb a Kúria döntésének meghozataláig tart, mely 

időszakban teljes jogkörrel képviseli Győrújbarát Község Önkormányzatát, 

helyette és nevében jognyilatkozat tételére jogosult. Az ügyvédi megbízási díj a 

Győri Városi Bíróság előtt G22.819/2011. ügyszámon folyamatban levő ügyben 

megállapított megbízási díjban benne foglaltatik.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ügyvédi 

meghatalmazás aláírására és a kapcsolódó és szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma 

Határidő: azonnal  

 

6./ Pannon-Víz üzemeltetési szerződés módosítás 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: tömeges szerződésmódosításnak egy része a jelenlegi, 

minden települést megkeres ezzel a Pannon-Víz Zrt. A megkeresés oka az lehet, hogy megjelentek 

más szolgáltatók is a Pannon-Víz Zrt működési területén. A település esetében csak formális döntésről 
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van szó, valójában nincs is lehetőség más szolgáltatóval való szerződéskötésre. A jelenleg hatályos 

szerződés időbeli meghosszabbításáról van szó.  

 

Rácz György képviselő: A Pénzügyi Bizottság alaki határozatot nem tudott hozni, de tárgyalás után 

egyébként elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

19/2012.(II.28.) Kt. határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletét képező, a víziközmű létesítmények PANNON-VÍZ Zrt. által történő 

üzemeltetéséről szóló Üzemeltetői Szerződés módosítás tartalmát megismerte, az 

abban foglaltakat elfogadja.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban körülírt 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

7./ Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

 Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 

 

Az előterjesztés anyaga az ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: korábbi döntésével már döntött a képviselő-testület az 

önrészt kérdésében. Már akkor is felmerült, hogy az önrész feletti résznek mi legyen a sorsa. Győr 

város meghozta a döntését, hogy hajlandó átvenni a településektől az önrész feletti részeket, ezzel 

kapcsolatban háromoldalú megállapodást kell kötni. Erről már született is határozat, azonban a 

Kormányhivatal észrevétele szerint az önrész feletti részek összegszerűségükben nem kerültek bele a 

határozat szövegébe, ezért szükséges most a határozatot a jelen formában elfogadni.  

 

dr. Palla Roland alpolgármester: nem lehetnek-e emiatt helyi hulladék gondok? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: nem, minden szolgáltatás ugyanígy fenntartásra kerül. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

20/2012.(II.28.) Kt. határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzata elhatározza, hogy a Győr 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratában foglalt 

24.584.726,- Ft-s összegen felüli, 28.842.172,- Ft-s, ún. Alapító Okiraton felüli 

önrészt engedi átvenni  illetve az önrész megfizetését Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére átengedi, az ahhoz tartozó támogatási részaránnyal 

együtt.  

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyban a szükséges egyeztetéseket 

folytassa le Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a GYŐR-SZOL Zrt-
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vel, illetve az ügyre egyébként hatáskörrel rendelkező egyéb szervekkel és 

szervezetekkel.  

3. Felkéri továbbá, hogy a tárgyban kötendő szerződés előkészítésében 

vegyen részt, a jegyzőt pedig felkéri, hogy a szerződés tervezetének 

szövegezésében működjön közre.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma Polgármester 

   Szalainé dr. Németh Annamária Jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve 2012. március 31.  

 

Napirendek után: 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: kéri, hogy akinek egészsége engedi, vegyen részt a rendkívüli 

véradáson március 1-jén 15-19 óráig, az iskolában. 

Bejelenti, hogy a Csobolyó jubileumi műsora március 3-án, 17.30 órától lesz megtekinthető a 

Művelődési Otthon és Faluház épületében, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vár. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 14:37 órakor bezárja. 

 

 

 

Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 

Szalainé dr. Németh Annamária 

jegyző 

 

 

Horváthné Csala Ágnes 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

Rácz György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


