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01/565-18/2008.

JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2008. augusztus 15-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak:

Tóth Dezső polgármester,
dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila Károly, Botos Sándor, Gál Balázs,
Mohai Istvánné, Nagy József Ödön,
Nyikos István, dr. Óvári László, Venczel Zita képviselők
Mihályfi Gábor aljegyző
Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását:

dr. Miljánovits György (késését jelezte),
képviselő

Nem jelezte távolmaradását:

Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, Szabó Attila

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a képviselők
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 10 fő. Az ülést 07.45 órakor megnyitja. A
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Balázs és Dr.
Lelkes Ákos képviselőket. Ismerteti az ülés tervezett napirendjét, melyet a képviselők megkaptak.
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester vegyes ügyek között javasol napirendre tűzni egy elidegenítésiés terhelési tilalom törléshez való hozzájárulást.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosító javaslat elfogadását. Kéri, hogy
aki a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a napirend módosítását elfogadta.
Tóth Dezső polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.
N a p i r e n d:
Nyílt ülés:
1.)

Bocsor I. Gimn. tető-felújítási munkáit végző vállalkozó kiválasztása
Előadó: Bíró Attila Károly, TFB elnöke
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2.)

Pályázati felhívás az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására,
a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére
alkalmas beavatkozások társfinanszírozására (Autóbuszöböl-pár építése a 64. számú
főút enyingi átkelési szakaszán)
Előadó: Bíró Attila Károly, TFB elnöke

3.)

E.ON Zrt. Közvilágítási Szolgáltatási Szerződés módosítása
Előadó: Tóth Dezső polgármester

4.)

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskoláról készült, elfogadott
szakértői vélemény végrehajtása
(Intézményvezető-helyettesi állások megszüntetéséről szóló határozatok ismételt
megvitatása; magasabb vezetői pótlékra történő javaslat az új oktatási intézmény
tekintetében)
Előadó: Tóth Dezső polgármester

5.)

Egyszeri kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatás visszafizetése
Előadó: Mihályfi Gábor aljegyző

6.)

Vegyes ügyek – Elidegenítési és terhelési tilalom törlése

Nagy József Ödön képviselő napirend előtti felszólalásként – bár az érintett nincs jelen az ülésen elmondja, hogy ígéretet kaptak korábban arra, hogy az Enyingi Hírmondó színvonala emelkedni
fog. Nehezményezi, hogy a színvonalban nem történt javulás, véleménye szerint a lap továbbra is
rosszul szerkesztett. Szeretné, ha szélső jobboldali hirdetések nem jelennének meg a lapban.
1.

Bocsor I. Gimn. tető-felújítási munkáit végző vállalkozó kiválasztása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti, hogy a bizottság megvitatta a beérkezett ajánlatokat. Elmondja,
hogy a beruházás bruttó összege 11.491.265,- Ft. Varga József ajánlata 11.038.848,- Ft-ra, míg Márió
Cargó Bt. ajánlata 10.395.232,- Ft-ra vonatkozik. Ismerteti a bizottság melléklet szerinti határozati
javaslatát, egyben hozzáteszi, hogy bár a bizottság támogatta a javaslatot, azt nem tartja
igazságosnak, és ezért nem biztos, hogy megszavazza. Kéri a képviselőket, gondolják át még
egyszer mielőtt döntenek.
Tóth Dezső polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati javaslat
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
277/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Bocsor István Gimnázium tetőfelújítását végző vállalkozó
kiválasztása érdekében lefolytatott eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
A benyújtott vállalkozói ajánlatokat – a Településfejlesztési és
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Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján – az alábbiak szerint
rangsorolja:
1. Varga József, 8130 Enying, Petőfi S. u. 6. szám alatti székhelyű
vállalkozó ajánlata
2. Márió Cargó Bt. (8131 Enying-Balatonbozsok, Tamási Á. u. 2.
szám alatti székhelyű (képviseli: Nagy István ügyvezető) ajánlata
Tárgyi munka elvégzése érdekében szerződést köt az eljárás
nyertesével, felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Az ügyben döntő határozat kivonatát a támogatási szerződés
elkészítése érdekében megküld9 a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht., valamint a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatósága részére.

2.

Határidő:

2008. augusztus 18.

Felelős:

Tóth Dezső polgármester

Pályázati felhívás az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a
gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas
beavatkozások társfinanszírozására

Bíró Attila TFB elnök ismerteti, hogy pályázat keretében lehetőség nyílik a Dózsa Gy. utcai
autóbusz-megállóhely pár átépítésére. A terv építési engedélye, a hozzá kapcsolódó közútkezelői
hozzájárulás érvényes, a pályázat benyújtásához csupán a tervhez kapcsolódó tervezői
költségvetés munkarészt kell elkészíteni, melyhez kapcsolódóan vállalkozói ajánlat érkezett.
Ismerteti a melléklet szerinti első határozati javaslatot.
Tóth Dezső polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati javaslat
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
278/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy vállalkozási szerződést köt a Kresz-Terv 2000 Kft-vel az
autóbuszöböl építése tárgyú, 66/2004. munkaszámú terv tervezői
költségvetés munkarészének elkészítése érdekében. A vállalkozási díj
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező ajánlat szerint
80.000,- Ft+Áfa, mely fedezetéül a működési hitel szolgál.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tóth Dezső polgármester
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Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság e tárgyban hozott, melléklet szerinti második határozati
javaslatát.
Tóth Dezső polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati javaslat
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
279/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy megbízza a Polgármesteri Hivatalt „Az országos közutak
átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok
védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére
alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” tárgyú felhívás
keretében „Autóbuszöböl-pár építése a 64. számú főút enyingi
átkelési szakaszán” című pályázati dokumentáció összeállításával.
Felkéri, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos határozati
javaslatait terjessze a képviselő-testület elé.

3.

Határidő:

2008. szeptember 15.

Felelős:

Tóth Dezső polgármester

E.ON Zrt. Közvilágítási Szolgáltatási Szerződés módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a közvilágítási szolgáltatási szerződés módosításának
elfogadására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri,
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2005. január 20. napján az E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Részvénytársasággal (7626 Pécs, Búza tér 8/a. szám
alatti székhelyű) megkötött Közvilágítási Szolgáltatási Szerződést a
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tervezet szerint
módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert
Szerződés módosítás aláírására.

a

Határidő:

azonnal

Felelős:

Tóth Dezső polgármester

Közvilágítási

Szolgáltatási
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4.

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskoláról készült, elfogadott szakértői
vélemény végrehajtása

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a testület korábbi ülésén elfogadta Sipos Imre szakértő
véleményét az új intézménnyel kapcsolatban, azonban pontosan meg kell határoznia a testületnek
a tanulócsoportok számát, az alkalmazotti létszámot, valamint az igazgató és helyettesei kötelező
óraszámát. Ismerteti az ezekre irányuló, melléklet szerinti határozati javaslat I. pontját.
Nagy József Ödön képviselő nem látja indokoltnak az általános iskolai igazgatóhelyettes
magasabb kötelező óraszámát különösen arra tekintettel, hogy az általános iskolai tanulócsoportok
száma szinte duplája a gimnáziumiaknak. Ha nincs törvényi akadálya, javasolja szinten 4 órában
megállapítani.
Tóth Dezső polgármester emlékei szerint, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az
igazgatóhelyettesek kötelező óraszáma duplája az igazgató kötelező óraszámainak. Egyetért a 4
órára történő csökkentéssel. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az I. pont szerinti
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül. 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 275/2008. (VII. 23.) számú határozatával elfogadott szakértői
vélemény alapján az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola 2008/2009. tanévben indítható csoportszámait a
következőkben határozza meg:

általános iskola

nappali
18

esti
-

8

3

gimnázium

Napközi/tanulószoba
4 napközis csoport
1 tanulószobai csoport
-

Határidő:

folyamatos

Felelős:

Tóth Dezső polgármester
Lászlóné Kovács Márta mb. intézményvezető

Tóth Dezső polgármester ismerteti a melléklet szerinti javaslat II. pontját. Kérdés, hozzászólás
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
282/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 275/2008. (VII. 23.) számú határozatával elfogadott szakértői
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vélemény alapján az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a Herceg Battyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola közalkalmazotti létszámkeretét – mely az intézmény
alapításakor, 2008. augusztus 1. napján 69,75 fő volt – 2008. október 1.
napjától 64 főben határozza meg. Felkéri az intézményvezetőt a
szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről
a költségvetési rendelet módosításakor intézkedjen.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tóth Dezső polgármester
Lászlóné Kovács Márta mb. intézményvezető

Tóth Dezső polgármester ismerteti a melléklet szerinti javaslat III. pontját. Kérdés, hozzászólás
nem lévén kéri, hogy aki Nagy József Ödön módosító javaslatának elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
283/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola általános iskolai
igazgatóhelyettese kötelező óraszámának 4 órában történő
megállapítására irányuló módosító javaslatot elfogadja.
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
284/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 275/2008. (VII. 23.) számú határozatával elfogadott szakértői
vélemény alapján az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola vezetőinek kötelező óraszámát a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklete alapján a
következőkben határozza meg:
Igazgató
Általános iskolai
igazgatóhelyettes
Gimnáziumi
igazgatóhelyettes

2 óra
4 óra
4 óra
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Határidő:

folyamatos

Felelős:

Tóth Dezső polgármester
Lászlóné Kovács Márta mb. intézményvezető

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy Sipos Imre szakértő véleménye alapján kettő
igazgatóhelyettest fogadott el a testület, azonban a törvény szerint egyik helyettes kinevezése sem
kötelező. A testület korábbi határozata értelmében így a helyetteseket csak 2008. augusztus 31.
napjáig nevezheti ki a megbízott intézményvezető.
Dr. Óvári László képviselő kérdezi, hogy az új intézményvezető kinevezésével az új
intézményvezető maga választhatja-e meg helyetteseit.
Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az új intézményvezető munkáltatóként természetesen
maga nevezheti ki helyetteseit, ha változtatni kíván. Véleménye szerint bár nem kötelező, ekkora
intézménynél indokolt a kettő helyettes kinevezése.
Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy nem értett egyet az átszervezéssel, de megtörtént.
Véleménye szerint az átszervezéshez kapcsolódó elvégzendő feladatok miatt szükséges a kettő
helyettes kinevezése. A korábbi döntéssel a testület a létszámot is meghatározta.
Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a testület korábbi határozatával úgy döntött,
augusztus 31. napjával megszünteti azon intézményvezető-helyettesi állásokat, ahol azt jogszabály
nem teszi kötelezővé. Itt pedig jogszabály szerint nem kötelező.
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a szakértői jelentést a testület elfogadta. A
megbízott intézményvezetővel folytatott tárgyalások során jelezte, hogy szüksége van
helyettesekre a feladatok elvégzéséhez. Véleménye szerint a korábbi határozatot vissza kell vonni.
Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy mindkettő korábbi határozatot hatályon kívül kell
helyezni, amennyiben a testület úgy dönt.
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a 131/2008. (III. 26.) számú határozat hatályon kívül
helyezésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
285/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 131/2008. (III. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a 212/2008. (VI. 02.) számú határozat hatályon kívül
helyezésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
286/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 212/2008. (VI. 02.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Tóth Dezső polgármester az új intézmény megbízott vezetőjének vezetői pótléka
meghatározásánál – tekintettel a kezdeti többletfeladatokra - javasolja a magasabb vezetői pótlék
felső határának meghatározását, azaz az illetményalap 300%-ában történő megállapítását. Ez
bruttó 10.000,- Ft-ot jelent havonta. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a vezetői pótlék
megemelésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
287/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
megbízott intézményvezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap
300 %-ában állapítja meg.
Mohai Istvánné képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a testület által megállapított dolgozói
létszám elbocsátásokat von maga után, az októberi határidő azonban rontja az elhelyezkedési
esélyeket. Kéri a létszámcsökkentés körültekintő végrehajtását a munkaügyi perek elkerülése
érdekében. Felhívja rá a figyelmet, hogy augusztus 1-től működik az intézmény, de az alapító
okiraton kívül semmilyen dokumentummal nem rendelkezik pl. SzMSz, Kollektív Szerződés stb.
08.12 órakor megérkezik Dr. Miljanovits György képviselő, a testület létszáma 11 fő.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy Alpolgármester Úrral és a megbízott intézményvezetővel
folytatott közös tárgyalás alkalmával elhangzott, hogy ezek megalkotása lesz az intézményvezető
első feladata.

5.

Egyszeri kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatás visszafizetése

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a MÁK jelezte, az egyszeri kereset-kiegészítéshez
kapcsolódó támogatás nem jár a polgármesteri jogviszonyban foglalkoztatottak után, azonban az
illetményszámfejtő rendszer mégis számfejtette. A munkáltatónak kell döntenie arról, hogy
visszafizetteti-e az összeget polgármester úrral, vagy a következő havi illetményéből vonja-e
vissza a MÁK. Javasolja az ’A’ változat szerinti határozati javaslatot elfogadni.
Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy még ma visszafizeti a házipénztárba, nem is kell, hogy
állást foglaljon a testület.
Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a testületnek mindenképpen dönteni kell.
Nagy József Ödön képviselő javasolja másképp megfogalmazni a ’B’ változatot úgy, hogy a
testület elfogadja, hogy polgármester úr visszafizesse.
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Mihályfi Gábor aljegyző ismét elmondja, hogy a MÁK ebben a formában kéri a döntést.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a ’B’ határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki
annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
288/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Tóth Dezső polgármester számára – a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága által – számfejtett és
kifizetett egyszeri kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatást,
bruttó 15.000,- Ft-ot, visszafizetteti.
Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésnek
megfelelően záradékolt értesítést a Magyar Államkincstár számára
megküldje.

6.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Mihályfi Gábor aljegyző

Vegyes ügyek – Elidegenítési és terhelési tilalom törlése

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester ismerteti, hogy Dr. Tichy Lászlóné Szabadság tér 6. szám alatti
ingatlanával kapcsolatban kéri, hogy a 2001. 08. 16. napjáig Enying Város Önkormányzata javára
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez járuljon hozzá a testület.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a törléshez való
hozzájárulással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
289/2008 (VIII. 15.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy dr. Tichy Lászlóné Enying, Szabadság tér 6. szám alatti lakos
tulajdonában lévő Enying 1466/2/A/1 hrsz-ú , a valóságban Enying,
Szabadság tér 6. szám alatt található ingatlan vonatkozásában az
ingatlan-nyilvántartásban 2001. 08. 16. napjáig Enying Város
Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
törléséhez hozzájárul.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tóth Dezső polgármester
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Botos Sándor képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy rengeteg probléma van a közvilágítással
kapcsolatban mióta az E.ON a szolgáltató, melyeket nem hajlandóak orvosolni. Kéri, hogy vegyék
komolyan a lakossági bejelentéseket is.

Tóth Dezső polgármester ígéretet tesz rá, hogy felveszi ez ügyben a kapcsolatot a
szolgáltatóval. Egyéb hozzászólás nem lévén a rendkívüli nyílt ülést 08.20 órakor bezárja.
Enying, 2008. augusztus 19.

Tóth Dezső
polgármester

Mihályfi Gábor
aljegyző

Gál Balázs
hitelesítő

Dr. Lelkes Ákos
hitelesítő

