Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2022. május 5. napján megtartott nyílt üléséről

Ikt.sz.: I/3635-1/2022.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 5.
napján de. 9 óra 05 perc kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozó termében – megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szeli Zoltán
Bartha Jánosné
Kalózné Nagy Melinda Rita
Sallai Szabolcs Zoltán
Tóth Imre
Triznyáné Vadász Hedvig
Vásári-Orosz Andrea

polgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Dr. Lajter Zoltán
Berecz Klaudia
Meghívottak:

jegyző
jegyzőkönyvvezető

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szeli Zoltán polgármester:
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, a tisztelt Képviselő-testületet,
vendégünket, lakosságot. Megállapítom, hogy a testület teljes létszámmal jelen van,
határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Berecz Klaudiát. Aki ezzel egyetért, az kérem
kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.
Ismertetném a 2022. május 5-ei rendkívüli testületi ülés napirendi pontjait:
Első napirendi pont „Javaslat az alpolgármester megválasztására.”
Eskütétel.
Második napirendi pont „Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására.”
Harmadik napirendi pont „Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának
megválasztására.”
Aki egyetért a napirendi pontokkal, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Mindenki
egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen.
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NAPIRENDI PONTOK:
Nyílt ülés:
1. Javaslat az alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Eskütétel - megválasztott alpolgármester
Esküt kiveszi: Szeli Zoltán polgármester
2. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
3. Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
4. Különfélék
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1. Napirendi pont:
Javaslat az alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
A Bizottság úgy tudom – jegyző úr –, hogy addig ameddig nincs új alpolgármester, addig
az előzőleg felkért Bizottság tovább folytatja munkáját. Egy titkos szavazással kerülne
sor az alpolgármester megválasztására. Arra kérnék mindenkit, hogy tegye félre a valós,
vagy vélt sérelmeit és a település érdekeit szem előtt tartva tegye meg a szavazatát. Az
alpolgármester jelölt személyét a múlthetitől nem változott, továbbra is szeretném Sallai
Szabolcsot felkérni alpolgármesternek.
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van e valakinek más javaslata, vagy
valamilyen ellenvetése? Ha nincs senkinek akkor én megkérdezném Sallai Szabolcsot,
hogy ezt a tisztséget vállalja-e? A múltkor elmondtam, hogy megköszönöm az eddigi
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságban végzett munkáját, hogyha jelenlegi szavazás
érvényre juttatja arról le kell mondania, a településért nagyon sokat tett eddig is és
remélem, mint alpolgármester ennek legalább a háromszorosát vagy tízszeresét fogja
tenni.
Sallai Szabolcs PÜB. elnök:
Köszönöm szépen. Készültem itt nagy szavakkal, de fölösleges, majd bizonyítsanak a
tetteim, ha úgy gondolja a Képviselő-testület, hogy bizalmat szavaz. Nagy tisztelettel
elvállalom ezt a pozíciót.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor felkérném az ideiglenes bizottságot, hogy tegye meg a szavazás lépéseit.
Szeli Zoltán polgármester technikai szünetet rendel el.
Bartha Jánosné képviselő:
Kedves Képviselőtársaim a megválasztott Bizottság a feladatát elvégezte. A titkos
szavazáson történt szavazatokat megszámolta és 7 igen szavazattal Sallai Szabolcs
Zoltánt választotta alpolgármesternek.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönjük szépen, és egyben gratulálnék Alpolgármester Úrnak. Akkor felkérném Sallai
Szabolcsot, hogy az esküt tegye le.
Én, (a képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
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Tiszacsege Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
Az alpolgármester az esküokmányt aláírja.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzá tett jó kívánságait és kívánunk nekik erőben,
egészségben jó munkát a település érdekeit szem előtt tartva, minél több sikeres
eredményt, ötletet, segítségemet szolgáló munkát kívánunk Alpolgármester Úrnak!
Sallai Szabolcs alpolgármester:
Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy kemény munka lesz, de bízom benne, hogy helyt
tudok állni, sőt biztos hogy hely tudok állni.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásáról
szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
63/2022. (V. 5.) KT. számú HATÁROZAT
az alpolgármester megválasztásáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester
megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:

1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gál István önkormányzati
képviselő, illetve alpolgármester lemondására tekintettel, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az SZMSZ 19. § (3) és (4) bekezdéseire
is – saját tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármesternek Sallai Szabolcs
Zoltán önkormányzati képviselőt választja meg a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester megválasztásából
adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző
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2. Napirendi pont:
Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Az előterjesztésben a múltkor is, valamint most is a törvényileg meghatározott tiszteletdíj
szerepel benne. A tiszteletdíj bruttó 191.975, -Ft., a költségtérítés bruttó 28.795, -Ft. Van
e valakinek más javaslata?
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
Nekem csak annyi, hogy az előterjesztésben is szerepel, hogy 351.000, -Ft lehetne a
maximum, tehát ennek a 60 %-a, ugyanúgy, mint az előző alpolgármesternek, tehát egy
forinttal se több. A 15 % költségtérítés, ami még ehhez társul, és így jön ki ez a két összeg.
Egyezően, azzal ami a 2020. október 31-ei alakuló ülésen került megszavazásra.
Bartha Jánosné képviselő:
De ez törvény szerinti összeg, ezt így kell kiszámolni?
Szeli Zoltán polgármester:
Igen, ott van levezetve.
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
351.000, -Ft a maximum és ennek az egészét vagy felét is lehet, és mivel Gál István volt
alpolgármester úrnak is ennyi volt, ezért Polgármester úr is ezt az összeget javasolta a
továbbiakban, nem emelt rajta.
Szeli Zoltán polgármester:
Tehát törvényileg 351.000, - Ft a maximum, ennek a 60 %-a volt az előző
alpolgármesternek is. De ha valakinek van más javaslata, akkor azt meghallgatjuk.
Sallai Szabolcs alpolgármester:
Annyit esetleg nem tudom hozzá fűzhetnék-e, hogy már másfél éve vagyunk képviselők
és tiszteletdíjunkat fel lehetne ajánlani civil szervezetnek, de én minden hónapban úgy
cselekedtem, hogy az adott hónapban egy karitatívszervezetnek egy rendezvénynek, ami
a településünkön történt, annak adományoztam. Most se szeretnék megjelölni senkit.
Minden hónapban ráfordítottam valamire ezt az összeget, ez így lesz a jövőben is. Ennyit
szerettem volna hozzáfűzni, köszönöm.
Szeli Zoltán polgármester:
Ha nincs más, akkor aki ezt a napirendi pontot elfogadja ezekkel a számokkal az kérem
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal
elfogadta a Képviselő-testület.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapításáról szóló javaslatot – 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal –
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
64/2022. (V. 5.) KT. számú HATÁROZAT
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdéseiben
biztosított jogkörében eljárva Sallai Szabolcs Zoltán társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 191.975, - Ft összegben, a költségtérítését bruttó
28.795, - Ft összegben állapítja meg.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester juttatásai
megállapításából adódó további feladatokat hajtsa végre.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző

3. Napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
Összeférhetetlen az alpolgármesteri tisztség a bizottság tagi tisztséggel – tehát jelen
pillanatban négy tagja van a Bizottságnak – azt javaslom válassza meg a Testület egy új
tagot és utána pedig Polgármester Úr jelölne egy új elnököt, aki a továbbiakban vezetné
a Bizottságot. Tehát ennyivel egészülne ki az előterjesztés, hogy két határozati javaslat
lenne egy tag megválasztása és azután az öt tagból kerülne egy elnök megválasztása.
Kizárásról nem beszélhetünk mivel a Képviselő-testület, illetve a Bizottság saját tagja
megválasztásáról dönt, így a jelölt mind a tag mind az elnök szavazhat magára is,
tartózkodhat is belátása szerint.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó, akkor megkérdezem Triznyáné Vadász Hedviget, hogy szeretne-e a Pénzügyi- és
Ügyrendi Bizottság tagja lenni?
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Triznyáné Vadász Hedvig képviselő:
Ha ezzel a munkáját tudom segíteni, akkor igen.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor erről lenne egy szavazás, hogy aki egyetért azzal, hogy az új képviselőtársunkat,
Triznyáné Vadász Hedviget a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjakét üdvözölhessük,
akkor az kérem kézfelnyújtással jelezze. Akkor 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal
kiegészül a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma Triznyáné Vadász Hedviggel.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új
tagjának megválasztásáról szóló javaslatot – 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal –
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

65/2022. (V. 5.) KT. számú HATÁROZAT
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztásáráról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság új tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sallai Szabolcs Zoltán
önkormányzati képviselő és egyben bizottsági elnök alpolgármesterré választása
miatt, helyére – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésére, illetve Tiszacsege Város
Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete 21. §-ára – a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságba Triznyáné Vadász Hedvig önkormányzati képviselőt
választja meg bizottsági tagnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
Szeli Zoltán polgármester:
Elnöknek javasolnám Vásári-Orosz Andreát. Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet,
hogy van-e valakinek más javaslata. Ha nincs, akkor kérem, aki egyetért azzal, hogy az
új Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Vásári-Orosz Andrea legyen, az kérem
kézfelnyújtással jelezze. Köszönőm szépen, akkor 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal
elfogadásra került az elnök személye.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökének megválasztásáról szóló javaslatot – 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal –
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

66/2022. (V. 5.) KT. számú HATÁROZAT
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáráról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sallai Szabolcs Zoltán
önkormányzati képviselő és egyben bizottsági elnök alpolgármesterré választása
miatt, helyére – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésére, illetve Tiszacsege Város
Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete 21. §-ára – a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tagjai közül elnöknek Vásári-Orosz Andrea önkormányzati
képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
4. Napirendi pont:
Különfélék
Szeli Zoltán polgármester:
A napirendi pontjainkon végig értünk. Van-e valakinek a „Különfélékben” valamilyen
kérdése, felvetése?
Triznyáné Vadász Hedvig képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy az Önkormányzat által működtetett Házi Segítségnyújtó
Szolgálatnak, a továbbiakban mi a sorsa? Mert az előzményeknél még nem voltam itt,
végül is milyen döntés született ezzel kapcsolatban?
Szeli Zoltán polgármester:
Az előző évben indítottuk el ezt az eljárást, hogy az Egyház átveszi a házi
segítségnyújtást. Decemberben nem kaptunk támogatói hozzájárulást, január-februárba
kaptuk meg a támogatói hozzájárulást. A Magyar Államkincstár azt javasolta, hogy július
1-jétől menjenek át a Református Egyház Szolgálatába, vagy adjuk át ezt a szolgáltatást
és most van folyamatban, pontosan a mai napon fog átadásra kerülni az a nyilatkozat,
illetve egyéb dokumentum a dolgozóknak, amellyel lenyilatkozzák, hogy igen átmennek,
vagy más egyéb utat választanak.
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Triznyáné Vadász Hedvig képviselő:
Értem, mert az én információim szerint – nyilván nem akarok a dolgok elé állni, ha még
a dolgozók most fognak nyilatkozni – úgy tudom, hogy egy fő dolgozó szeretne átmenni
az Egyházhoz és a másik 5 fő nem.
Szeli Zoltán polgármester:
Nem tudom, de akkor hivatalos ez az információ, ha ők aláírták ezt a papírt.
Triznyáné Vadász Hedvig képviselő:
Végül is csak tájékoztatásként kérdezem, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy egy fő
szándékozik átmenni és a másik öt fő nem, akkor nekik semmilyen lehetőséget nem
tudunk nyújtani, hogy tovább működjön ez a Házi Segítségnyújtás az Önkormányzat
keretében?
Szeli Zoltán polgármester:
Ilyen formában már nem.
Triznyáné Vadász Hedvig képviselő:
Mert én arra gondoltam, hogy mivel évente kétszer lehet módosítást kérni a
Kormányhivataltól, hogy akkor létszámbővítést lehetne kérni. Mert ők szeretnének
továbbra is ebben a munkakörben dolgozni, így együtt.
Szeli Zoltán polgármester:
A munkakör és az együtt dolgozás lehetősége továbbra is megvan, tehát gyakorlatilag
ugyanolyan feltételekkel veszi át az Egyház őket, sőt még a gondozottaikat is vihetik.
Triznyáné Vadász Hedvig képviselő:
Persze, nyilván, csak én az ő oldalukról kérdezem, hogy miért nem akar az öt dolgozó
átmenni? Mindenképp azt szorgalmaznám, hogy együtt maradjanak, 16-18 éve végzik ezt
a munkát a településen. Egy olyan formát találni, hogy ugyanúgy maradjanak tovább,
amennyiben nem akarnak átmenni az Egyházhoz.
Szeli Zoltán polgármester:
Ezt már nem tudjuk, ezen a lépésen már túl vagyunk. Már eleve egy decemberi határidő
is ki volt tűzve, ezt már többször átbeszéltük velük is. A beszélgetések során elhangzott,
hogy nem mennek át vagy igen átmennek, vírushelyzet, oltások, minden befolyásolta
őket. Én azt mondom várjuk meg a nyilatkozatokat.
Triznyáné Vadász Hedvig képviselő:
Jó, nyilván akkor majd utána nézünk milyen más keretet lehet majd találni.
Szeli Zoltán polgármester:
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A keret az adott nekik, mert gyakorlatilag Tiszacsegén 10-20 méterrel arrébb fognak majd
kezdeni, ugyanazokkal a gondozottakkal akár, ugyanolyan feltételekkel, ezt szem előtt
tartottuk akkor is, Esperes úr is itt volt.
Triznyáné Vadász Hedvig képviselő:
Nyilván a munkakörülmény ugyanaz lesz, annak meg oka van ah nem akarnak átmenni.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó, köszönöm szépen. Más egyéb a napirendi pontokon kívül? Nincs.
Nekem annyi lenne, hogy a múlt héten beszéltem a Hortobágyi Tisza menti Naturpark
létrehozásával kapcsolatban. Megtettük tegnap a következő lépést az Önkormányzatok
közösen aláírták azt a megállapodást, hogy beadják ezt a kérvényt a Minisztérium felé.
Ha valaki ennél bővebben szeretné hallani, akkor adok további felvilágosítást is.
Szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, illetve azon belül is a Nemzeti
Agrárkamara tagjait, hogy 2022. május 20-án választásuk lesz és aki jogosult a
választásra kéri az Agrárkamara, hogy minél többen jelenjenek meg a választáson és
szóljanak azoknak is, akik nem kaptak információt róla.
Szeretném megköszönni, hogy a tegnapi napon Önkormányzati szinten az Iskola a
Nyugdíjas Egyesület segítségével, lebonyolította a TeSzedd akciót, valamint szeretném
megköszönni azoknak a civíl szervezetnek is, akik beregisztráltak erre az akcióra. A
településen több száz szemeteszsák telt meg a héten. Megkérnék mindenkit, hogy azok a
területek meg egyéb területek is maradjanak már tisztán, ügyeljünk már a tisztaságra, mert
egyrészt a mi környezetünket is szennyezi, másrészt az idelátogatóknak is más a
megítélése, ha egy szép tiszta környezetbe érkeznek ide. Meg nem beszélve a
természetvédelemről. Megkérek mindenkit, mint ahogy eddig is megkértem már hogy
szólítsuk meg azokat, akik a kommunális-, illetve építési hulladékaikat nem a saját
hulladékgyűjtő edényeikben helyezik el, szállíttatják el, hanem a település különböző
szélső részein, vagy mellék utcáin, belterületen, közterületen rakosgatják le ezeket a
hulladékokat.
Tóth Imre képviselő:
Ehhez kapcsolódóan részt vettem én is a gyerekekkel a TeSzedd mozgalomban, a
gyerekek nagy megdöbbenésére találtunk egy olyan helyet, ahol 25-30 képcső volt
kirakva, panelokkal, dobozzal együtt, monitorok. Aki ezt iparszerűen űzi, az találjon már
erre egy más megoldást. Mert volt a településen egy lakossági elektromos hulladékgyűjtés
is és ne a környező erdőkbe vigye ezt, egyébként ez pont a Nemzeti Park területén
található. Kértem a gyerekeket ne is nyúljanak hozzá, hívtam az Önkormányzatot, hogy
szállíttassa el. De ha már nyereséget akar szerezni, akkor ne a környezetet szennyezze.
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Szeli Zoltán polgármester:
Ugyanúgy ehhez a nyereséghez tartozik az autóbontás. Volt olyan terület, ahol műanyag
autóalkatrészeket találtak. Ezért kérem, hogy figyeljük és aki ilyet észrevételez azonnal
jelentse a Műszaki Irodán, akár akit tetten ér a 112-es hívószámon, vagy akár a rendőrség
közvetlen hívószámain. Tegyünk többet a tisztaságért, legyen nagyobb felelősség. Más
egyéb?
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Az ingatlanokon keletkezett hulladékkal kapcsolatban, úgy tudunk ellene tenni, hogy a
szomszéd bejelentést tesz és felszólítjuk. Mert az is probléma, hogy nagyon sok ingatlan
udvarán keletkezik hulladék.
Szeli Zoltán polgármester:
Van, aki szinte kereskedik a kommunális hulladékkal. Némi anyagi juttatás fejében
megengedi, hogy a területére, ingatlanja udvarára leborítsanak hulladékot. Figyeljünk
oda, hogy a közvetlen környezetünkben mi történik és szólítsuk meg akár a
szomszédunkat, hogy ez így nem helyes. Ha kell akkor tegyük meg a megfelelő szervhez
a bejelentést.
Van-e még valakinek valamilyen hozzáfűznivalója, kérdése? Ha nincs akkor én
megköszönöm mindenkinek a részvételét, a hozzáállását a testületi üléshez. A mai ülést
berekesztem.

K. m. f.

Szeli Zoltán s.k.
polgármester

Dr. Lajter Zoltán s.k.
jegyző
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