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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 10-én 16,00 

órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 7026 Madocsa, Fő u. 24. 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Szántó Zoltán alpolgármester, Böde 

Istvánné, Soós Ferencné, képviselő-testületi tagok, Dr. Kiss Nikoletta aljegyző, Csapó 

Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket.  

Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a hét tagú testületből 4 fő   

jelen van.  Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta 

megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné és 

Soós Ferencné képviselőket javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

Böde Istvánné  és Soós Ferencné képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt 

napirendi pontokat javasolta tárgyalásra. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

az alábbi napirendet tárgyalta:  

 
1. Javaslat díszpolgári címek adományozására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Döntés a 7026 Madocsa Első utca 13. szám alatti fogorvosi rendelő ingyenes használatba 

adásáról  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Döntés a háziorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Javaslat Madocsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

1/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Döntés kivitelező kiválasztásáról a Madocsa Alapszolgáltatási Központ vizesblokkjának 

felújítása tárgyában  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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      6.  Döntés Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző jutalmának megállapításáról  
           Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat díszpolgári címek adományozására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2016-ban alkotott  rendeletet 

arra vonatkozóan, hogy díszpolgári, illetve posztumusz díszpolgári címeket adományozhat 

olyan személy részére, aki a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával 

eredményesen elősegítette Madocsa anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, vagy a 

társadalmi élet valamely területén a település rangjának emelése, hírnevének növelése 

érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki. Az elmúlt három évben a Képviselő-testület 

díszpolgári és posztumusz díszpolgári címeket egyaránt adományozott a népművészet, az 

oktatás, egészségügy, a település közéleti területén. A díszpolgári cím adományozására  

vonatkozóan a polgármesteren és a Képviselő-testület tagjain kívül javaslatot tehetnek a 

településen működő bejegyzett társadalmi szervezetek is. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 

idei évben díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslat nem érkezett.  

 

Böde Istvánné Képviselő-testületi tag: Az elmúlt évben is felmerült már, hogy nem kellene 

minden évben díszpolgári címeket adományozni. Ez nem kötelező, csak lehetőség az 

elismerésre. Mivel eddig nem érkezett javaslat a kitüntetésre, javasolta, hogy az idei évben 

tekintsenek el a díszpolgári és a posztumusz díszpolgári cím adományozásától. 

 

Szántó Zoltán alpolgármester:  Véleménye szerint sem kell minden évben kiosztani a 

kitüntetést. Ne ragaszkodjanak hozzá, mert elveszti az értékét a kitüntető cím.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a díszpolgári és a posztumusz díszpolgári 

cím adományozására vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai részéről javaslat nem érkezett, 

felkérte a Képviselőket a határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2019. (VII. 10.) határozata 

 

a 2019. évi díszpolgári címek adományozásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

adományozható kitüntető címekről szóló 7/2016. (V. 2.) rendelet által meghatározott 

díszpolgári címeket megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2019. évben nem adományoz 

„Madocsa Község Díszpolgára” és „Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára” kitüntető 

címeket. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés a 7026 Madocsa, Első utca 13. szám alatti fogorvosi rendelő ingyenes 

használatba adásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A településen a fogorvosi alapellátást Dr. 

Behringer Fanni látja el, megbízási szerződés keretében.  A doktornő magánrendelést vállalni 

nem tud, de a megnövekedett betegforgalom miatt a lakosság igényt tart a fogorvosi ellátás 

magánrendelés keretében történő igénybevételére. A doktornő helyettesítését és az 

asszisztensi feladatokat Dr. Pavel Andrei Emil látja el. A doktor úr azzal a kéréssel fordult az 

önkormányzathoz, hogy a fogorvosi rendelőben magánrendelést szeretne végezni. A 

magánrendelés folytatásához szükséges feltételekkel rendelkezik. A rendelő TOP pályázatban 

történt felújítását követően, a pályázat lezárása során nyilatkozni kellett arról, hogy az épület 

bevételi forrást jelent-e az önkormányzatnak és úgy nyilatkozott, hogy nem. Ezt a 

nyilatkozatot 5 évig – a fenntartási kötelezettség lejártának idejéig - nem lehet módosítani, 

ezért javasolta a Képviselő-testületnek, hogy járuljanak hozzá a fogorvosi rendelő ingyenes 

használatba adásához Dr. Pavel Andrei Emil részére.  

Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte Soós Ferencnét, 

tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, 

és az előterjesztésben foglaltak alapján támogatta a fogorvosi rendelő ingyenes használatba 

adását Dr. Pavel Andrei Emil részére. Javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés zerinti 

határozati javaslat elfogadását.  

 

Szántó Zoltán alpolgármester: A település érdekét szolgálná, ha itt telepednének le, és 

hosszú távon végeznék a lakosság fogászati ellátását, ezért támogatja a doktor úr részére a 

rendelő ingyenes használatba adását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket az előterjesztett határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2019. (VII. 10.) határozata 

 

a 7026 Madocsa Első utca 13. szám alatti fogorvosi rendelő ingyenes használatba 

adásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Pavel 

Andrei Emil (szül. hely, idő: Kovászna, Románia, 1992. 03. 02., anyja neve: Márkos 

Emese, lakcím: 5900 Orosháza, Bajnok utca 27., műk. nyilv. száma: 87137) fogszakorvos 

részére, 2019. augusztus 1. napjától határozatlan időre, ingyenes használatában adja a 
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Madocsa Község Önkormányzata tulajdonában álló, 7026 Madocsa Első utca 13. szám 

alatti fogorvosi rendelőt, hogy ott fogszakorvosi magánrendelést folytasson.   

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használatba adáshoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés a háziorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület a háziorvosi alapellátás 

működtetésére és helyettesítésére 2019. január 1. napjától kezdődően Dr. Szabó Katalin 

Krisztina  háziorvost bízta meg. A megbízási szerződés határozatlan időre, de legkésőbb a 

háziorvosi praxis betöltéséig tart. Dr. Szabó Katalin jelezte, hogy 2019. augusztus 1. napjától 

a háziorvosi helyettesítést nem tudja vállalni. A helyzet megoldására megkereste Dr. Hallai 

Róbert dunaföldvári háziorvost, aki vállalni tudja a helyettesítést. A háziorvosi körzetben a 

betegek ellátásában nem történik változás, továbbra is napi két órában lesz rendelés.  

Hallai doktor úr Dunaföldváron is egy teljes körzetet lát el, és ott jelenleg délelőttönként 

rendel, így – a csütörtöki napot kivéve – Madocsán délután lesz rendelés. 

 

Soós Ferencné Képviselő-testületi tag: Pénteken továbbra sem lesz rendelés? 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Hallai doktor úr pénteken is tart rendelést, 12 – 14 

óráig. A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. Felkérte a 

Képviselőket az előterjesztett határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2019. (VII. 10.) határozata 

 

a háziorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt háziorvosi alapellátás 

helyettesítésére 2019. augusztus 1. napjától kezdődően Dr. Hallai Róbert (szül. hely, idő: 

Arad, 1967. 09. 15., anyja neve: Kása Rozália Veronika, lakcím: 7020 Dunaföldvár, Duna 

utca 11., műk. nyilv. szám: 58970) háziorvost bízza meg.  

2. A megbízási szerződést határozatlan időre, de legkésőbb a háziorvosi praxis betöltéséig 

kötik.  

3. Dr. Hallai Róbert területi ellátási kötelezettsége Madocsa Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
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10/2016. (X. 31.) önkormányzati rendeletében meghatározott háziorvosi körzet ellátási 

területére terjed ki.  

4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzatot jelen jogügylet során Gelencsérné 

Tolnai Klára polgármester képviseli, akinek képviseleti joga teljes körű. Egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.   

 

Határidő: Megbízási szerződés módosítására: 2019. július 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan felkérte Dr. Kiss 

Nikoletta aljegyzőt a Képviselő-testület tájékoztatására. 

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: A Tolna Megyei Kormányhivatal a 2019. évi munkaterve 

alapján vizsgálta a helyi önkormányzatok szervezeti és működési rendjét szabályozó 

önkormányzati rendeleteket. A kormányhivatal az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordított 

a választásokkal kapcsolatos rendelkezések, illetve az alakuló ülésekkel kapcsolatos 

rendelkezések felülvizsgálatára. Madocsa Község Önkormányzata SZMSZ-nak 13. § (3) 

bekezdése szerint „az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni” 

szöveg nem felel meg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 43. § (1) bekezdésének, amely alapján a képviselő-testület az alakuló ülését a 

választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. A 

jogszabályi megfelelés érdekében a SZMSZ módosítása szükséges.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Kormányhivatal a jogszabálysértés 

megszüntetésére törvényességi felhívással élt, melyet a Képviselő-testületnek tárgyalnia kell. 

Az erről szóló határozatot, valamint az SZMSZ módosítására vonatkozó rendeletet  2019. 

augusztus 31-ig meg kell küldeni a Hivatal részére. A napirenddel kapcsolatosan felkérte a 

Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2019. (VII. 10.) határozata 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

1/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal 

által megküldött törvényességi felhívást megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jogszabályi 

megfelelés érdekében rendelet alkot Madocsa Község Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról.  
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Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket Madocsa Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (II.19.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó  rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2019. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 1/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés kivitelező kiválasztásáról a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 

vizesblokkjának felújítása tárgyában 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Évek óta visszatérő feladat az Alapszolgáltatási 

Központ vizesblokkjának felújítása. Az épületben eddig nem került kialakításra 

akadálymentes mosdó, ezért ideiglenesen, egy évre kapta meg az intézmény a működési 

engedélyt. Az önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ ideiglenes működési engedélye 

meghosszabbításához szükséges feladatokról szóló intézkedési tervében vállalta, hogy 2019. 

szeptember 30-ig kialakítja az épületben az akadálymentes vizesblokkot, a működési engedély 

kiadása érdekében. Tavaly elkészültek a megvalósításához szükséges tervek és a 28 m2-es  

mosdó kialakítására 5.300.000 Ft-os költségvetés készült. Az akadálymentes vizesblokk 

kialakítása, összegét tekintve nem esik közbeszerzési eljárás hatálya alá és nem 

engedélyköteles. A kivitelező kiválasztásához három vállalkozótól kértek árajánlatot. A Ba-

Tu Építőipari Kft. a teljes kivitelezést 6.323.175 Ft vállalkozói díjért vállalná, a dunaföldvári 

General Global Kft. az építészeti munkák kivitelezésére adott ajánlatot 4.626.547 Ft értékben. 

Ruff Zoltán egyéni vállalkozó a gépészeti és a villanyszerelési munkák elvégzését 1.574.741 

Ft-ért vállalná. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 5.500.000 Ft-ot terveztek erre a 

feladatra. Mivel a beruházás teljes költsége 6.201.288 Ft, a hiányzó 701.288 Ft-ra - a 

Képviselő-testület hozzájárulásával -  a tartalék keret biztosít fedezetet.  Az ülést megelőzően 

a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte Soós Ferencnét, hogy tájékoztassa a 

jelenlévőket az ülésen elhangzottakról.  

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az Alapszolgáltatási 

Központ vizesblokkjának felújítására vonatkozó napirendet megtárgyalta. Az ajánlatok közül 

az építészeti kivitelezési munkákkal a General Global Kft, a gépészeti és villanyszerelési 

munkák vonatkozásában Ruff Zoltán egyéni vállalkozót javasolta megbízni.  A Képviselő-

testület részére az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolta. 

 



7 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2019. (VII. 10.) határozata 

 

kivitelező kiválasztásáról a Madocsa Alapszolgáltatási Központ vizesblokkjának 

felújítása tárgyában 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Alapszolgáltatási 

Központ vizesblokkjának felújítása tárgyában kivitelezőként a legalacsonyabb ajánlatot 

tevő General Global Kft.-t (székhely: 7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24.), valamint Ruff 

Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 7026 Madocsa, Bölcskei út 16.) bízza meg.  

 

2. Az építészeti kivitelezés vállalkozói díját a General Global Kft. vonatkozásában 4.626.547 

Ft-ban, a gépészeti és villanyszerelési munkálatok vállalkozói díját Ruff Zoltán egyéni 

vállalkozó vonatkozásában 1.574.741 Ft-ban állapítja meg. A kivitelezés teljes költsége 

6.201.288 Ft. 

 

3. A felújítás vonatkozásában az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(III.7.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. mellékletének II.2 sorszámú, „Felújítási” 

kiadási jogcímsora 5.500.000 Ft előirányzatot tartalmaz. A tényleges lebonyolítási 

feladatok ellátása miatt ez az összeg átvezetésre kerül a rendelet 2. mellékletének, II.2 

sorszámú, „Felújítási” kiadási jogcímre. A kivitelezés teljes költségéhez szükséges 701.289 

Ft-ot, a rendelet 2. mellékletének I.5.4 sorszámú, „Tartalék” sorában meghatározott 

megtakarítás nyújt fedezetet. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző jutalmának megállapításáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselők megkapták a napirendhez 

kapcsolódó előterjesztést. Dr.  Orbán Zsuzsanna 2018. október 1-től 2018. december 31-.ig 

egyedül látta el a két településen a jegyzői feladatokat. Dr. Kiss Nikoletta aljegyzői 

kinevezése 2019. május 1-től történt meg, de 2019. januárjától már megbízási szerződéssel 

dolgozott az önkormányzatnál. Javasolta, hogy Dr. Orbán Zsuzsanna részére, a 2018. október 

1. és 2018. december 31. közötti időszakra eső jegyzői többletfeladatok ellátásáért, a 

Köztisztviselői Nap alkalmából egy havi jutalmat állapítson meg a Képviselői testület. Az  
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ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság  tárgyalta a napirendet. Felkérte Soós ferencnét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, 

és az előterjesztésben foglaltak alapján támogatta Dr. Orbán Zsuzsanna részére az egy havi 

jutalom kifizetésre kerüljön. Javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a Bizottság elnökének a 

tájékoztatást, majd felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2019. (VII. 10.) határozata 

 

Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző jutalmának megállapításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

jutalmazását megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2018. október 1. és 2018. december 31. 

közötti időtartamra eső jegyzői többletfeladatok ellátásáért a Köztisztviselői Nap alkalmából 1 

havi munkabér összegű jutalomban részesül.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jutalom folyósítására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony az ülést 17,00 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                                    Dr. Kiss Nikoletta 

                               polgármester                                                      aljegyző 

 

 

 

Böde Istvánné                                 Soós Ferencné 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


