
01/38-31/2012. 
JEGYZİKÖNYV 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. december 10-én 
tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Méreg János, 
Varga Gyula, Vajda Balázs.  
Viplak Tibor képviselık 

 
Mihályfi Gábor jegyzıi feladatok ellátásával megbízott aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Frank Annamária HBFGÁI igazgató-helyettes 
 
Nóti Annamária közbeszerzési szakértı Konzulens9000 Kft. 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Pıdör Gyula polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselıket, és Városi TV nézıit, 
az ülést 16.02 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Varga Gyula és Viplak 
Tibor képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Varga Gyula és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban módosítást javasol. 5. napirendi pontként javasolja felvenni a 
„Pályázat kiírása jegyzıi munkakör betöltésére” elıterjesztést, mert 30 napon belül ki kell 
írni a pályázatot. Kéri, hogy aki, ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Pályázat kiírása jegyzıi munkakör betöltésére” 
elıterjesztést 5. napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester egyéb módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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Napirend: 
1. Egészségügyi szolgáltatás tárgyban lefolytatott közbeszerzési 

eljárás – ajánlatok érvényessé nyilvánítása 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
2. Járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás 

módosításának kezdeményezése 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
3. Oktatási intézmény átadásáról szóló megállapodás 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

         polgármester 
 

4. Piaccsarnok riasztórendszere – árajánlatok elbírálása 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula 
         polgármester 

 
5. Pályázat kiírása jegyzıi munkakör betöltésére 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula 

         polgármester 
 
 
1. Egészségügyi szolgáltatás tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás – ajánlatok 

érvényessé nyilvánítása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek felvetése, kiegészítése, módosító 
javaslata ezzel kapcsolatban. Elmondja, hogy pénteken 11 órakor lesz az eredményhirdetés, 
tehát akkor újból testületi ülést kell tartani. Az elıterjesztésrıl név szerint kell szavazni, 
ismerteti az Emergency Service Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot.  
 
Buza Lajos képviselı kérdezi, miért kell név szerinti szavazást tartani. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a név szerinti szavazást az új Kbt. írja elı. Az 
eljárásban minden döntésnél név szerinti szavazást kell tartani, az érdemi döntéshozatal is 
név szerinti szavazással történik majd. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy ez új szabály-e. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı igennel válaszol. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az SzMSz is így rendelkezik. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az SzMSz-ben meghatározott esetben a testület 
dönthet a név szerinti szavazásról, itt azonban a törvény kötelezi rá a testületet.  
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Mihályfi Gábor aljegyzı abc sorrendben sorolja a jelenlévı képviselık nevét, a képviselık 
pedig nevüket hallva szavaznak az alábbiak szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester: „igen” 
 
Buza Lajos képviselı: „igen” 
 
Gebula Béla Ákos képviselı: „igen” 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı: „igen” 
 
Méreg János képviselı: „igen” 
 
Nyikos István képviselı: „igen” 
 
Vajda Balázs képviselı: „igen” 
 
Varga Gyula képviselı: „igen” 
 
Viplak Tibor képviselı: „igen” 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
367/2012. (XII. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Egészségügyi szolgáltatás (központi 
ügyeleti feladatok ellátására) beszerzése” projekttel 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás során a hiánypótlás és 
felvilágosítás áttekintését követıen a Bíráló Bizottság javaslatát 
elfogadva az Emergency Service Kereskedelmi és 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja, az ajánlat a hiánypótlást követıen megfelel az 
ajánlattételi felhívásban elıírt jogi, pénzügyi-gazdasági, 
valamint mőszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek, 
Ajánlattevı a tárgyaláson részt vehet. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti az International Ambulance Service Kft. ajánlatának 
érvényessé nyilvánítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot.  
 
Mihályfi Gábor aljegyzı abc sorrendben sorolja a jelenlévı képviselık nevét, a képviselık 
pedig nevüket hallva szavaznak az alábbiak szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester: „igen” 
 
Buza Lajos képviselı: „igen” 
 
Gebula Béla Ákos képviselı: „igen” 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı: „igen” 
 
Méreg János képviselı: „igen” 
 
Nyikos István képviselı: „igen” 
 
Vajda Balázs képviselı: „igen” 
 
Varga Gyula képviselı: „igen” 
 
Viplak Tibor képviselı: „igen” 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
368/2012. (XII. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Egészségügyi szolgáltatás (központi 
ügyeleti feladatok ellátására) beszerzése” projekttel 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás során a hiánypótlás és 
felvilágosítás áttekintését követıen a Bíráló Bizottság javaslatát 
elfogadva az International Ambulance Service Kft. ajánlatát 
érvényesnek nyilvánítja, az ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívásban elıírt jogi, pénzügyi-gazdasági, valamint mőszaki-
szakmai alkalmassági követelményeknek, Ajánlattevı a 
tárgyaláson részt vehet. 

 
 
 
2. Járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás módosításának 

kezdeményezése 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a javaslatára, és a járás kérésére más javaslatot 
szerettek volna kialakítani, de ennek komoly pénzügyi követelményei lettek volna az 
önkormányzatra nézve, ezért másban egyeztek meg, melyhez kéri a testület jóváhagyását. 
Az elıterjesztésben az 1., és 9. melléklet szerepel, de a 7. melléklet is érintett, a határozati 
javaslat szövegébıl ez kimaradt, a mellékletben azonban már jól szerepel. Ezzel együtt 
bocsátja majd szavazásra. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés nem 
lévén ismerteti, hogy érkezett egy levél a kormányhivatalból, hogy vállalja-e az 
önkormányzat a kialakítás költségeit. A választ megadta rá, mely szerint, ha az ÖNHIKI-t 
megkapja az önkormányzat, abból meg tudják csinálni. Írásban ezt nem erısítette meg. Ha 
kedden vagy szerdán megjön, abból 1,5 millió Ft-ot erre fordítanak. Ha a nevelési tanácsadó 
átköltözne az Ady E. u. 2. szám alatti ingatlanba, annak a költségeit is tudnák fedezni a 
támogatásból. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy az EVSE 2 millió Ft-os 
támogatásából a szerzıdésmódosítás révén 1,4 millió Ft lett, így ott maradt 600 eFt, aminek a 
felhasználásáról nem döntöttek. Jelzi, hogy a pénteki ülésen lesz erre javaslata. 
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Pıdör Gyula polgármester ismerteti a megállapodás módosításának kezdeményezésére 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot azzal, hogy abban a 7. melléklet is szerepel. 
Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
369/2012. (XII. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Enyingi Járás kialakítása tárgyában 2012. október 25. napján 
kelt megállapodás 1., 7. és 9. számú mellékleteinek módosítását 
kezdeményezi a Fejér Megyei Kormányhivatalnál jelen 
határozat mellékletét képezı tervezet szerint. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést és mellékleteit a 
Fejér Megyei Kormányhivatal részére haladéktalanul küldje 
meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.  Oktatási intézmény átadásáról szóló megállapodás 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése. Kérdés 
nem lévén elmondja, hogy három határozati javaslatot tartalmaz az elıterjesztés. Az egyik 
arra irányul, hogy az önkormányzat nem vállalja a mőködtetést, és elfogadja a hozzájárulás 
mértékét, amit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) kirótt az önkormányzatra. 
Elmondja, hogy a megyében csak az Enyingnél kisebb településeknél fordult elı, hogy 
kevesebb hozzájárulást kell fizetniük, mint az Enyingre „kirótt” összeg. Polgárdinak 4.371 
eFt-ot kell fizetnie havi hozzájárulásként, Ráckeresztúrnak 2.372 eFt-ot, Enyingnek 2.664 eFt-
ot, Szabadbattyánnak 3.200 eFt-ot. Jelen költségvetésben kb. 25 millió Ft volt a mőködtetés 
költsége, ami az utóbbi 4-5 évben nem emelkedett a dologi kiadásokat tekintve. A 12x2.664 
eFt, azaz összesen 32 millió Ft éves hozzájárulás tartalmazza azt az összeget, amit a város 
nem biztosított éveken keresztül. A KIK vezetıjével tárgyalt, az állam hozzájárul ehhez, ha 
nem fogadja el az önkormányzat, a mőködtetés költsége az önkormányzatra hárul, ami azt 
jelenti, hogy a betervezett 32 millió Ft-ból lehet évente 40-42 millió Ft is. Szerinte ezt fel kell 
vállalni, ezért javasolja az elsı határozati javaslatot elfogadni. Ez a hozzájárulás 2013. január 
1. és 2015. augusztus 31. között nem fog emelkedni. Meg tudja mutatni a hozzájárulás 
mértékét tartalmazó táblázatot, a kis falvak is 1.500 eFt-ot fizetnek. 
 
Méreg János képviselı szerint el kell fogadni, mást nem tud tenni a Képviselı-testület. 
Kérdezi, hogy 10 hónapig vagy 12 hónapig kell-e mőködtetni az iskolát, illetve mi van akkor, 
ha a KIK jövıre bezárja a gimnáziumot. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint akkor másik szerzıdés kell, amit újra Képviselı-testület 
elé kell vinni. Akkor még mindig át lehet vállalni a mőködtetést. 
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Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy az iskola is 12 hónapig mőködik, ugyanúgy, mint 
egy hivatal. Felhívja rá a figyelmet, hogy 25 millió Ft-ról beszélnek ugyan, de voltak 
kifizetetlen számlák, normatív támogatások, a bérhez is hozzá kellett tenni. Ez a mőködtetési 
forma lényegesen jobb. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az önkormányzati választások miatt van a 2015. 
augusztus 31-i határidı. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati 
választásokat követı év augusztus 31-ig állapítja meg a hozzájárulás mértékét. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint így egyszerőbb, havi egy utalással tudja az 
önkormányzat intézni. A hivatkozott 25 millió Ft nem 25 millió Ft, hanem több. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy itt most csak a dologi kiadásokról van 
szó, nem szabad a személyi kiadásokkal keverni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerinte, hogy az önkormányzatnak mibe került, és hogy 
ezután mibe kerül majd, összemosható ebben a tételben, az egyszerőség ezt kívánja. Ha abba 
a hibába esik az önkormányzat, hogy nem fogadja el ezt az összeget, és nem veszik át a 
mőködtetést, az katasztrófa. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a 25 millió Ft dologi kiadás, az 
önkormányzat egész hozzájárulása 100 millió Ft. A 25 millió Ft-ban a kintlevıségek is benne 
vannak. Tudni kell azt is, hogy az iparőzési adó egy része elvándorol, de még nem tudni, 
milyen mértékben. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a mőködtetés átadására, a hozzájárulás elfogadására 
irányuló melléklet szerinti elsı határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
370/2012. (XII. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami 
intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétıl fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és 
ingatlan vagyon mőködtetését a 229/2012. (VIII. 28.) Korm 
rendelet alapján benyújtott kérelmét fenntartva – nem vállalja. 
 
Egyben a hozzájárulás mértékét, azaz 2013. január 1.-2015. 
augusztus 31. közötti idıszakra 2.664.000,- Ft/hó összeget 
elfogadja. 
 
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az elektronikus 
adatszolgáltatást haladéktalanul tegye meg, s a nyomtatott 
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adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányát postai 
úton küldje meg az Igazgatóság részére. 
 
Határidı: 2012. december 15. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

Mihályfi Gábor jegyzıi feladatok ellátásával 
megbízott aljegyzı 

 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a megállapodás-tervezet elfogadására irányuló 
melléklet szerinti második határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
371/2012. (XII. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az illetékességi területén lévı összes, saját 
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésére vonatkozó – 
jelen határozat mellékletét képezı – megállapodás-tervezetet 
elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Határidı: 2012. december 15. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ezen döntések után a harmadik határozati 
javaslatról nem kell szavazni. 
 
 
 
4.  Piaccsarnok riasztórendszere – árajánlatok elbírálása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén, elmondja, hogy a legkedvezıbb ajánlatot tevı 
vállalkozó enyingi és nem messze lakik a piaccsarnoktól, az ajánlata pedig 208.415,- Ft-ra 
vonatkozik. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén szó volt arról, 
hogy füst- és hıérzékelıkkel legyen ellátva az épület. A mőszaki osztály segítségével 
egyeztettek a tőzvédelmi hatósággal, illetve jelen volt a mőszaki átadáson és ott Rimán Imre 
mőszaki ellenırrel is egyeztetett. A tőzvédelmi elıírásban nem szerepelnek a füst- és 
hıérzékelık, ezért azok felszerelése kimaradt. Egy ilyen rendszer kiépítése több százezer 
forintos pluszköltséget jelentene. Tilos saját tervek alapján elkészíteni. Akkreditált 
szakemberrel kell terveztetni, ami 80 eFt-nál kezdıdik, plusz érzékelıként minimum 10-15 
eFt-os tétellel lehetne számolni. Oyan rendszert kellene kiépíteni, ami 24 órás közvetlen 
összeköttetésben van a tőzoltó hatósággal. Ha nem ilyen módon készíttetné el az 
önkormányzat ezt a rendszert, nem veszi át a tőzoltó hatóság. A mőszaki leírás nem teszi 
kötelezıvé a tőzjelzı rendszert, ezért nem szerepel annak kiépítése az ajánlatokban sem. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy a biztosítási csomagban benne van-e az ingatlan. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a biztosítási csomagban benne van az 
épület csak nem a felújított értékkel. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint aktualizálni kell. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a piaccsarnokra mőködtetıt 
keres kedvezı feltételekkel, amiket majd a Képviselı-testület határoz meg. Ismerteti a 
vállalkozó kiválasztására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, hogy van-
e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
372/2012. (XII. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying térségi helyi termék piac (8130 
Enying, Hunyadi u. 3. 1400/3 hrsz.) riasztórendszerének 
kiépítésével Kocsis Sándor egyéni vállalkozót (8130 Enying, 
Deák F. u. 6.) bízza meg, a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képezı ajánlat szerint.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy Csonka Zoltán építésszel és Rimán Imre 
mőszaki ellenırrel voltak a mőszaki átadáson. Szerinte érdemes lenne állandó standokat 
kialakítani, melyeket meghatározott összegért tudna értékesíteni az önkormányzat. Kéri, 
hogy mindenki szedje össze az ötleteit, mert ezt a következı Gazdásági Bizottsági ülésen 
fogják tárgyalni. 
 
Méreg János képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy a pályázat egyik feltétele is az volt, hogy 
bejelentse árusítási szándékát minél több helyi kistermelı. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
standosztásnál az ı igényeiket vegyék figyelembe. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy többször volt ott miközben készült az épület, 
szerinte nagyon sikeres munka. Szerinte meg kellene hagyni annak a lehetıségét, hogy 
rendezvényeket tarthassanak az épületben. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint túl vannak a napirenden, csupán tájékoztatásnak szánta 
hozzászólását, hogy a következı bizottsági ülésen végsı megoldás születhessen. 
 
Pıdör Gyula polgármester 2 perc szünetet rendel el. 
 
 
A szünetben Nóti Annamária közbeszerzési szakértı távozik az ülésrıl. Az ülés 16.32 órakor 
folytatódik, a testület létszáma változatlanul 9 fı. 
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5. Pályázat kiírása jegyzıi munkakör betöltésére 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a kiírás szerint a benyújtás határideje 2013. január 
15., az elbírálás határideje 2013. január 22. lenne, minden más megegyezik az elızı testületi 
ülés határozati javaslatának mellékletével. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
373/2012. (XII. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 247. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 
határozat mellékletét képezı tartalom szerint – pályázatot ír ki 
a jegyzıi állás betöltésére.  
 
Felkéri a polgármestert a pályázat megjelentetésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidı:  megjelentetés tekintetében azonnal, egyebekben 

kiírás és jogszabály szerint 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén a rendkívüli 
nyílt ülést 16.35 órakor bezárja. 
 
Enying, 2012. december 18. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Mihályfi Gábor 
  polgármester     jegyzıi feladatok ellátásával 

          megbízott aljegyzı 
 
 
 
 
  Varga Gyula      Viplak Tibor 
       hitelesítı          hitelesítı 


