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UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
8321 Uzsa, Lázhegy út 21. 

 
Ügyiratszám: 436-2/2010. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 27-én (kedden) 

18.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről 
 
Ülés helye: Művelődési Ház, Uzsa 
 
Jelen vannak: Kovács Károly  polgármester 

Hogyorné Szi Márton Ildikó   alpolgármester 
Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária, Perger István és Szi Benedek Józsefné 
képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra  körjegyző 
 Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs 
 
Meghívottak: Dr. Bécsi László plébános 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn ügykezelő 
 
Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa 
Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§ (9) bekezdése alapján szabályszerűen 
került összehívásra, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 6 képviselőből 6 képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.  
 
Megkérdezte, hogy az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e 
kérdés, hozzászólás.  
 
Hogyorné Szi Márton Ildikó alpolgármester: Megkérdezte, hogy a kamatmentes kölcsön formájában 
nyújtott átmeneti segély mit jelent? 
 
Kovács Károly polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kölcsön havonta fizetendő vissza. Egy 
fő részesült ilyen segélyben, aki súlyos beteg és a gyógyulása érdekében vette igénybe. 
 
(A polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztató és a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben 
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére. Dr. Bécsi László plébános úrra tekintettel javasolta a képviselő-testületi 
tagoknak, hogy a 2. napirendi pontot - Római Katolikus Plébánia telekvásárlási szándéka – tárgyalják 1. 
napirendként. 
 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapította meg a napirendet:  



 2  

 
N A P I R E N D E K :  
 
1.) Római Katolikus Plébánia telekvásárlási szándéka  
2.) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadása (rendelettervezet) 
3.) Reménytadó Alapítvány támogatási kérelme 
4.) Szent Benedek Gyermekalapítvány támogatási kérelme 
5.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 
6.) Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjt ők Egyesületének támogatási kérelme 
 
 
N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1.) Római Katolikus Plébánia telekvásárlási szándéka  
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Római Katolikus Plébánia Uzsán kápolnát szeretne építeni, 
melyhez a jelenlegi misézőhely területét kívánják megvásárolni. A képviselő-testület korábban e témával 
kapcsolatban folytatott tárgyalásokat, a képviselő-testületi tagok kápolna építéshez való hozzáállása pozitív. 
Megkérdezte Dr. Bécsi László plébános úrtól, hogy a felettesei hozzáállása a kápolna építéshez milyen. 
 
Dr. Bécsi László plébános: Az Egyházközség küldetése a hívek szolgálata, melynek elengedhetetlen feltétele a 
kápolna. A hozzáállás egyértelmű. 
 
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte, hogy a kápolnaépítéssel kapcsolatosan az Önkormányzat az 
Érsekségtől szándéknyilatkozatot kap-e. 
 
Dr. Bécsi László plébános: Az Érsekség a szándéknyilatkozatot ki fogja állítani, azt az Önkormányzat 
megkapja. 
 
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte, hogy Dr. Bécsi László plébános úr véleménye szerint milyen 
belátható időn belül valósulna meg a kápolna építése. 
 
Dr. Bécsi László plébános: Nehéz határidőt mondani, minél előbb szeretné. 
 
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte Dr. Bécsi László plébános úrtól, milyen elképzelései vannak a 
tulajdonba adással kapcsolatban. Térítésmentesen gondolta az Egyházközség a területet átvenni? 
 
Dr. Bécsi László plébános: Az Egyházközség a legkisebbtől a legnagyobbig minden segítséget megköszön. 
Amennyiben ilyen mértékű segítség adódna, természetesen azt is nagyon megköszönik. 
 
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonytól, van-e módja az 
Önkormányzat térítésmentes vagyonátadásra. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Az Önkormányzatnak lehetősége van térítésmentes vagyon átadásra, 
megállapodásban rögzíteni kell. 
 
Dr. Bécsi László plébános: A misézőhelyért az Egyházközség évente jelképes összeget fizetett.  
 
Kovács Károly polgármester: Kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy kérdéseiket tegyék fel Dr. Bécsi 
László plébános úrnak. 
 
Szi Benedek Józsefné képviselő: Véleménye szerint a kápolna az uzsai lakosság igényét szolgálná, szükség 
volna rá. 
 
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, mi a véleményük a térítésmentes 
átadásról. 



 3  

 
Perger István képviselő: Támogatta a térítésmentes átadást. 
 
Hogyorné Szi Márton Ildikó alpolgármester: Az Önkormányzatnak van számos olyan épülete, amelyet nem 
használ. A térítésmentes átadást támogatja, bár anyagi vonzata az átíratással kapcsolatban lesz. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a szóban forgó épület az Önkormányzatnak nem kell, nincs rá 
szüksége. A misézőhely egy helyrajzi számon szerepel a környező épületekkel, bolt, polgármesteri hivatal. A 
helyrajzi szám megosztására lesz szükség, melyhez földmérőt kell megbízni. A megosztás után ügyvédre lesz 
szükség, hiszen ma már kizárólag ügyvéden keresztül kerül bejegyzésre tulajdonjog a Földhivatalnál. Meg kell 
határozni a kápolna és a hozzá szükséges terület nagyságát.  
 
Dr. Bécsi László plébános: Nincs szükség a kápolna körül nagy területre. Esetleges későbbi tatarozás során az 
állványozáshoz szükséges 1 méterre volna szükség a kápolna körül. Parkolóra nincs szükség, hiszen a 
polgármesteri hivatal előtti területen meg tudnak állni a kápolnába érkező hívek. 
 
Kovács Károly polgármester: A szerződésben rögzíteni kell, hogy az épületet az Egyházközség harmadik 
félnek nem adhatja tovább, tulajdonjog kizárólag az Önkormányzatra szállhat vissza. 
 
Dr. Bécsi László polgármester: Az elhangzottakkal egyet értett. 
 
Kovács Károly polgármester: Ilyen és hasonló feltételekkel tudja az Önkormányzat az épületet az 
Egyházközség tulajdonába átadni. 
 
Dr. Bécsi László plébános: A feltételekkel teljes mértékben egyet értett. 
 
Gábor Oszkár képviselő: Megkérdezte, hogy a fiatalok a kápolnát mennyire igénylik. Tapasztalatai szerint 
zömében az idősebb generáció jár templomba, kápolnába. 
 
Dr. Bécsi László plébános: Ez azt jelenti, hogy az Egyházközség nem elég hatékonyan dolgozik. 
 
Szi Benedek Józsefné képviselő: Véleménye szerint nem rövid távon kell tervezni. A fiatalság idővel változni 
fog. 
 
Gábor Oszkár képviselő: Nincs ellenére a kápolna építése, csak a tapasztalatait kívánta megosztani. 
 
Szi Benedek Józsefné képviselő: Elmondta, hogy ez nem helyi, hanem országos probléma. 
 
Dr. Bécsi László plébános: A kápolnát, annak építését már a tervezés időszakában el kell fogadtatni a 
lakossággal, hogy sajátjuknak érezzék, ne idegenként tekintsenek rá. 
 
Kovács Károly polgármester: Olyan kápolnát kell építeni, amely beillik a faluképbe. Megköszönte a 
képviselő-testületi tagok hozzászólásait. Javasolta a kápolna építését az elhangzott feltételek figyelembe 
vételével: az átadás térítésmentesen történik, 3. félnek tovább nem adhatja az Egyházközség, földmérő és 
ügyvéd költségeit az egyház viseli, tulajdonjog később kizárólag az Önkormányzat tulajdonába kerülhet vissza. 
 
Dr. Bécsi László plébános: Elmondta, hogy az Egyházközségnek van ügyvédje, így ő a földhivatali bejegyzést 
bonyolíthatja majd.  
 
Kovács Károly polgármester: A térítésmentes visszaadás nem a kápolnára vonatkozik, hanem a területre. 
 
Dr. Bécsi László plébános: Megköszönte a képviselő-testület nagylelkűségét. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
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41/2010. (IV.27.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Római Katolikus Plébánia telekvásárlási szándéka 
Uzsán” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:  
 
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja az uzsai jelenlegi misézőhely 
telkének térítésmentes átadását a Római Katolikus Egyházközség részére. 
 
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 513. hrsz-ú, 
természetben 8321 Uzsa, Lázhegy u. 19. szám alatti ingatlan megosztásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 
 
3.) Római Katolikus Egyházközség vállalja a 2. pontban megjelölt ingatlan megosztása során felmerülő 
költségeket. (földmérő, ügyvéd) 
 
4.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a térítésmentes átadást az alábbi feltételekkel támogatja: 
a.) Az Érseki Hivatal (8200 Veszprém, Vár u. 16-18.) szándéknyilatkozatát a Szentlélek Kápolna építésére 
vonatkozóan küldje meg. 

a.) A Római Katolikus Egyházközség az épületet harmadik félnek tovább nem adhatja. 
b.) A Római Katolikus Egyházközség vállalja, amennyiben az a földterületre tovább nem lesz 
szüksége, úgy azt az Önkormányzatnak térítésmentesen adja át. 

 
5.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásával 
kapcsolatos eljárás befejezését követően az ingatlan térítésmentes átadására vonatkozó javaslatot terjessze a 
képviselő-testület soron következő ülése elé. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovács Károly polgármester 
 
Dr. Bécsi László plébános úr 18.15 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
2.) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadása (rendelettervezet) 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Uzsa 
Önkormányzatának ilyen magas éves költségvetése, mint 2009. évben, nem volt. A tavalyi évben is voltak 
kisebb beruházások a településen. A pénzmaradvány jelentős. A pénzlekötés 1.000.000,- Ft kamatot hozott. Az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat túlfinanszírozása miatt Uzsa Önkormányzatát 
2.500.000,- Ft illeti meg. A normatíva 10 fővel lett csökkentve. A napirendi pontot vitára bocsátotta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
6/2010. (IV. 28.) uzsai Képviselő-testületi rendelet 
 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 
jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet) 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3.) Reménytadó Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Reménytadó Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be 
Uzsa Település Önkormányzatához. Megkérdezte a képviselő-testületi tagoktól, javasolnak-e támogatást 
nyújtani az Alapítványnak. 
 
Gábor Oszkár képviselő: 5.000,- Ft támogatást javasolt a Reménytadó Alapítvány részére megállapítani. 
 
Kovács Károly polgármester: Egyet értett a javaslattal. 
 
Hogyorné Szi Márton Ildikó alpolgármester: Nem tudhatja senki előre, hogy hova kerül majd. Megkérdezte, 
hogy a tapolcai kórháznak van-e alapítványa, mert inkább őket kellene támogatni. 
 
Gábor Oszkár képviselő: Tudomása szerint a tapolcai kórháznak nincs alapítványa. 
 
További javaslat nem hangzott el, így a polgármester javasolta az 5.000,- Ft támogatási összeg elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
42/2010. (IV.27.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Reménytadó Alapítvány támogatási kérelme” című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:  
 
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Reménytadó Alapítványt (1211 Budapest, Kiss János 
altábornagy utca 29-41., bankszámlaszáma: 11708001-20549954-00000000) 5.000,- Ft összeggel támogatja. A 
támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására 
tervezett alapból biztosítja.  
 
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott összeg átutalásáról 2010. május 31. napjáig gondoskodjon. 
 
3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező 2095-2/2010. számú működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására és felkéri a 
polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2010. május 31. 
Felelős: Kovács Károly polgármester 
 
 
4.) Szent Benedek Gyermekalapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Szent Benedek Gyermekalapítvány támogatási kérelmet 
nyújtott be Uzsa Település Önkormányzatához. Megkérdezte a képviselő-testületi tagoktól, javasolnak-e 
támogatást nyújtani az Alapítványnak. 
 
Gábor Oszkár képviselő: 5.000,- Ft támogatást javasolt a Szent Benedek Gyermekalapítvány részére 
megállapítani. 
 
Kovács Károly polgármester: Egyet értett a javaslattal.  
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További javaslat nem hangzott el, így a polgármester javasolta az 5.000,- Ft támogatási összeg elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
43/2010. (IV.27.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szent Benedek Gyermekalapítvány támogatási 
kérelme” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:  
 
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Benedek Gyermekalapítványt (1074 Budapest, 
Rottenbiller u. 10. III/12., bankszámlaszáma: 11600006-00000000-22443555) 5.000,- Ft összeggel támogatja. 
A támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására 
tervezett alapból biztosítja. 
 
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott összeg átutalásáról 2010. május 31. napjáig gondoskodjon. 
 
3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező 2096-2/2010. számú működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására és felkéri a 
polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2010. május 31. 
Felelős: Kovács Károly polgármester 
 
 
5.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmet 
nyújtott be Uzsa Település Önkormányzatához. Megkérdezte a képviselő-testületi tagoktól, javasolnak-e 
támogatást nyújtani az Alapítványnak. 
 
Gábor Oszkár képviselő: 10.000,- Ft támogatást javasolt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 
megállapítani. 
 
Kovács Károly polgármester: Egyet értett a javaslattal. 
 
Hogyorné Szi Márton Ildikó alpolgármester: A javaslattal egyet értett, hiszen az OMSZ alapítvány kérelmében 
leírta, hogy a tapolcai mentőszolgálat részére mentőtechnikai eszközökre fordítja majd a támogatást. 
 
További javaslat nem hangzott el, így a polgármester javasolta az 10.000,- Ft támogatási összeg elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
44/2010. (IV.27.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási 
kérelme” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:  
 
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítványt (1027 
Budapest, Margit krt. 44., bankszámlaszáma: 10800097-68164029) 10.000,- Ft összeggel támogatja. A 
támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására 
tervezett alapból biztosítja.  
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2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott összeg átutalásáról 2010. május 31. napjáig gondoskodjon. 
 
3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező 2097-2/2010. számú működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására és felkéri a 
polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2010. május 31. 
Felelős: Kovács Károly polgármester 
 
 
6.) Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjt ők Egyesületének támogatási kérelme 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete támogatási 
kérelmet nyújtott be Uzsa Település Önkormányzatához. A bélyeges tégla gyűjteményben számos Uzsán 
készült tégla megtalálható. Megkérdezte a képviselő-testületi tagoktól, javasolnak-e támogatást nyújtani az 
Egyesületnek. 
 
Gábor Oszkár képviselő: 10.000,- Ft támogatást javasolt a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete 
részére megállapítani. 
 
Kovács Károly polgármester: Egyet értett a javaslattal.  
 
További javaslat nem hangzott el, így a polgármester javasolta az 10.000,- Ft támogatási összeg elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
45/2010. (IV.27.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesületének 
támogatási kérelme” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:  
 
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesületét 
(2836 Baj, Petőfi út 2.c., bankszámlaszáma: 11740047-20133456) 10.000,- Ft összeggel támogatja. A 
támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására 
tervezett alapból biztosítja.  
 
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott összeg átutalásáról 2010. május 31. napjáig gondoskodjon. 
 
3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező 2098-2/2010. számú működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására és felkéri a 
polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2010. május 31. 
Felelős: Kovács Károly polgármester 
 
Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 18.30 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.  
 

K. m. f. 
 

Kovács Károly       Dr. Takács Nóra 
  polgármester       körjegyző 


