JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

Helye:

Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester
Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint
képviselő, Kőszegi László képviselő, Krúdy Péter képviselő
Dr. Balogh Lóránd jegyző, Dr. Koltai Gábor Járási Hivatalvezető
NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő
képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 18.00-kor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőkre.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2015. (V. 26.) számú határozata
a 2015. május 26-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 26-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek
Kárpáti Hajnalka és Kocsis Bálint képviselőket választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására, javasolja, hogy a Képviselő-testület
először a 6./ napirendi pontot tárgyalja, a tájékoztatót a rendőrség 2014. évi tevékenységéről.
Valamint javasolja, hogy a 9./ Egyebek napirendi ponton belül a Vakok és Gyengénlátók Fejér
Megyei Szervezetének anyagi támogatás kérelmét is tárgyalja a testület. Egyebek napirenden belül
szeretném, ha tárgyalnánk még az Óvodai és az Iskolai szülői Munkaközösség részére Vál
Településért Emlékérem adományozásáról, valamint a Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4.
helyrajzi számú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetéséről szóló 186/2014.(IX.29.)
számú önkormányzati határozat módosításàról.
Ezekkel a módosításokkal a napirendről a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2015. (V. 26.) számú határozata
a 2015. május 26-i ülés napirendjéről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 26-i ülés napirendjét a javasolt
módosításokkal az alábbiak szerint határozza meg:

Napirend:

Előterjesztő:

1./ Tájékoztató a rendőrség 2014. évi tevékenységéről

Bechtold Tamás polgármester

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről

Bechtold Tamás polgármester

3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

Dr. Balogh Lóránd jegyző

4./ A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a
Dr. Balogh Lóránd Jegyző
természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadása
5./ Az eb-rendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet
elfogadása

Dr. Balogh Lóránd Jegyző

6./ Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő felügyeleti
díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Dr. Balogh Lóránd Jegyző

7./ Döntés Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatokon való Bechtold Tamás polgármester
indulásról
8./ Döntés Közbeszerzési hirdetmény elfogadásáról és a
Bechtold Tamás Polgármester
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre meghívott pályázók
személyéről
9./ Egyebek
a) A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének anyagi támogatás kérelme
b) Javaslat az Óvodai és az Iskolai szülői Munkaközösség részére Vál Településért Emlékérem
adományozásáról
c) A Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4. helyrajzi számú ingatlanokon fennálló
tulajdonközösség megszüntetéséről szóló 186/2014.(IX.29.) számú önkormányzati határozat
módosítása
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁS
1. Tárgy: Tájékoztató a rendőrség 2014. évi tevékenységéről
Bechtold Tamás: Köszönti dr. Balázs Sándor rendőr alezredes Urat, a Bicskei Rendőrkapitányság
parancsnokát, és felkéri, hogy számoljon be a 2014. évi tevékenységükről.
Dr. Balázs Sándor: Gratulál a településnek, a váli iskolás gyerekek nagyon ügyesek. Megnyerték a
megyei versenyt. A kerékpár regisztráció is eredményes volt a községben, közel 90 db kerékpárt,
motorkerékpárt regisztráltak. Köszöni az összes eddig támogatást az Önkormányzat részéről.
Bechtold Tamás: Szomorú a történet, mert most már biztos, hogy 2015. 07. 01. napjától átkerülünk
a Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz, igaz, hogy hivatalos értesítést még nem kaptunk. 6 község

polgármestere írt levelet a Belügyminisztériumba, de elutasító választ kaptunk. Több szempontból
is rosszabb lesz a helyzetünk. A bíróság és ügyészség tekintetében Székesfehérvárhoz fogunk
tartozni. Valószínű, hogy romlani fognak a közbiztonsági mutatóink is, mivel a rendőrség
létszámhiánnyal küzd.
Dr. Balázs Sándor: Ő is nagyon sajnálja a változást, csak pozitívan tud nyilatkozni az
Önkormányzat, a rendőrség, valamint a körzeti megbízott munkájáról, kapcsolatáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2015.(V. 26.) számú határozata
tájékoztató a rendőrség 2014. évi tevékenységéről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrség 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.Tárgy: Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről
Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi
határozatot:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2015.(V.26) számú határozata
a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3/ Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozta az
alábbi határozatot:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2015.(V.26.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Tárgy: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott
szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: 2015. március 1-vel új rendeletet fogadott el a testület, ezután felterjesztésre
került a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal illetékes szervei tettek pár kisebb észrevételt az
elfogadott rendelettel kapcsolatosan.
Az észrevételek mentén néhány módosítás eszközlése nélkülözhetetlen a rendelet szövegében, de
tekintettel arra, hogy a rendelet bevezető részében is történt egy elírás (ezen részben rendelt
módosítás nem végezhető el), így célszerűnek tűnik egy, a kisebb módosításokat már tartalmazó új
rendelet megalkotása.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a kérdést és
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a települési támogatás keretében
nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló rendeletet.
Vál Község Önkormányzat Képviselő- testületének
7/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,
a természetben nyújtott szociális- és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
5./ Tárgy: Az eb-rendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: Megítélésem szerint, Vál Községben az eb-rendészeti hozzájárulás
megállapítása nem indokolt. A település az αAlpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel kötött
megállapodás által látja el a kóbor ebek közterületről való begyűjtését és elszállítását. A lakossági
bejelentések alapján a cég összeszedi a kóbor ebeket, amelyeket az általa üzemeltetett menhelyre
fogad be.
Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a kérdést és
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az eb-rendészeti hozzájárulásról
szóló önkormányzati rendeletet.

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az eb-rendészeti hozzájárulásról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
6./ Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő felügyeleti díjról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása
Dr. Balogh Lóránd: Megítélésem szerint, Vál Községben az üzletek éjszakai nyitva tartásának
korlátozására és az ellenőrzésre az üzletek csekély száma, ettől a szabálytól eltérő nyitva tartási
ideje miatt nincs szükség. Így a rendelet tervezetében felügyeleti díj nem került bevezetésre, a
nyitva tartás nem lett korlátozva.
Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a kérdést és
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az üzletek éjszakai nyitva
tartásával összefüggő felügyeleti díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása szóló rendeletet:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő felügyeleti díjról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
7./ Tárgy: Döntés a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatokon való indulásról
Bechtold Tamás: 2015. májusában a Belügyminisztérium több pályázati kiírást tett közzé. A
pályázati kiírás szerint forrás nyerhető el kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésre, belterületi utak fejlesztésére, vagy sport fejlesztések végrehajtására.
Önkormányzatunk a 3 területből, 2-re nyújtana be pályázatot, a kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztésre, illetve a belterületi utak fejlesztésére. Intézmény-fejlesztésre a
maximálisan igényelhető támogatási összeg 30 millió forint, út-fejlesztésre pedig 15 millió forint. A
támogatási intenzitás Vál Község adóerő-képességének figyelembe vételénél intézményfejlesztésénél 95%, míg út-fejlesztésnél 85%. Fenti arányok azt jelentenék, hogy az
önkormányzatnak a pályázat sikere esetén intézmény-fejlesztésre - a 30 milliós fejlesztés elnyerése
esetén - 1.5 millió forintot, míg útfejlesztésre - a maximális 15 millió forint elnyerése esetén - 2.25
millió forintot kellene biztosítania. Úgy gondolja, hogy ezt el kell bírnia a költségvetésnek.
Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a kérdést és
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta Belügyminisztérium által
meghirdetett pályázatokon történő indulást és az alábbi határozatokat hozta:

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
98/2015. (V. 26.) számú határozata
a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a
Belügyminisztérium által 2015. májusában meghirdetett pályázaton a Váli Közös Önkormányzati
Hivatal székhely épületének 30 millió forint összegű fejlesztésére, melyhez Vál Község
Önkormányzatának költségvetésében biztosítja a 1,5 millió forintos önrészt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció
összeállítására és felhatalmazza a dokumentációhoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
99/2015. (V. 26.) számú határozata
a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a
Belügyminisztérium által 2015. májusában meghirdetett pályázaton Vál Község közútjainak 15
millió forint összegű fejlesztésére, melyhez Vál Község Önkormányzatának költségvetésében
biztosítja a 2,25 millió forintos önrészt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció
összeállítására és felhatalmazza a dokumentációhoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ Tárgy: Döntés Közbeszerzési hirdetmény elfogadásáról és a közbeszerzési eljárás
keretében ajánlattételre meghívott pályázók személyéről
Bechtold Tamás: A közbeszerzési szakértő a mai napon küldte meg az ajánlattételi felhívást. Kéri a
képviselő-testületet, hogy nézzék át és döntsenek a „Közintézmények Energetikai Korszerűsítése
Válon” elnevezésű pályázat közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról, és az ajánlattételre
meghívandó pályázók személyéről. A három javasolt cég: az Alba-Bázis '98 Építőipari és
Kereskedelmi Kft, a Brix Engin Kft és a Thermo Épgép Kft.
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodással úgy döntött, hogy elfogadja a
Közintézmények Energetikai Korszerűsítése Válon” elnevezésű pályázat közbeszerzési Ajánlattételi
felhívását.
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
100/2015. (V. 26.) számú határozata
döntés közbeszerzési Ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő pályázati
kiírásnak megfelelően elfogadja a „Közintézmények Energetikai Korszerűsítése Válon” elnevezésű,
KEOP pályázat közbeszerzés ajánlattételi felhívását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodással úgy dönt, hogy elfogadja a három javasolt
cég ajánlattételre történő meghívását a közbeszerzési eljárásba.
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
101/2015. (V. 26.) számú határozata
a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre meghívott pályázók személyéről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás
keretében az alábbi pályázókat hívja meg ajánlattételre: Alba-Bázis '98 Építőipari és Kereskedelmi
Kft. (2162 Őrbottyán, Táncsics u. 45.), Brix Engin Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) és
Thermo Épgép Kft (1205 Budapest, Mártírok útja 75.).
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
18.45 órakor megérkezik Kőszegi László képviselő.
9./ Egyebek
a) Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérvénye anyagi támogatáshoz
Bechtold Tamás: Egy május 21-én érkezett levélben keresett meg a Vakok és Gyengénlátók Fejér
Megyei Szervezetének elnöke, anyagi támogatást kérnek fennmaradásuk érdekében. Szeretnének
kialakítani egy masszázs részleget. Egy masszázs szett ára 59.900 Ft, és ebből 4 db-ra lenne
szükségük.
Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérést és javasolja a
Képviselő-testületnek 40.000 Ft összegben a Szervezet támogatását.
Bechtold Tamás: Van valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület 7 igen 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
102/2015. (IV. 28.) számú határozata
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének anyagi támogatásáról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 40.000 Ft, azaz negyvenezer
Ft összegben támogatja a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetét, a határozat
mellékletében szereplő támogatási szerződésnek megfelelően..
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b./ Javaslat az Óvodai és az Iskolai szülői Munkaközösség részére Vál Településért
Emlékérem adományozásáról
Bechtold Tamás: Javaslat érkezett Csókás Zsolt képviselő részéről, hogy a Képviselő-testület a
községben működő két (iskolai és óvodai) Szülői Munkaközösség részére a váli gyermekekért
végzett, valamint a részükre szervezett rendezvények szervezésében és lebonyolításában vállalt
áldozatos és felelősségteljes munkájukért Vál Településért Emlékérmet adományozzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot az Óvodai és az Iskolai
szülői Munkaközösség részére Vál Településért Emlékérem adományozásáról és az alábbi
határozatokat hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2015. (V. 26.) számú határozata
döntés az Óvodai Szülői Munkaközösség részére Vál Településért
Emlékérem adományozásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvodai Szülői Munkaközösség részére Vál
Településért Emlékérmet adományoz a pedagógiai munka támogatásáért, az oktatási feltételek
javításáért, rendezvények szervezéséért, a váli gyermekek jövőjéért végzett kiemelkedő munkájuk
elismeréseként.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2015. (V. 26.) számú határozata
döntés az Iskolai Szülői Munkaközösség részére Vál Településért Emlékérem
adományozásáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iskolai Szülői Munkaközösség részére Vál
Településért Emlékérmet adományoz a pedagógiai munka támogatásáért, az oktatási feltételek
javításáért, rendezvények szervezéséért, a váli gyermekek jövőjéért végzett kiemelkedő munkájuk
elismeréseként.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c./ A Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4. helyrajzi számú ingatlanokon fennálló
tulajdonközösség megszüntetéséről szóló 186/2014.(IX.29.) számú önkormányzati határozat
módosítása

Berchtold Tamás: Korábbi ülésünkön a 186/2014.(IX.29.) számú önkormányzati határozatunkkal
döntést hoztunk a Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4. helyrajzi számú ingatlanokon fennálló
tulajdonközösség megszüntetéséről. Az érintett ingatlanokon a csapadékvíz-elvezető rendszert
létrehozó önkormányzatoknak 1/6-1/6 arányú tulajdonrésze van, azonban ettől eltérő módon a
09/16. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzete eltérő, mivel abban két magánszemély is rendelkezik
tulajdoni részaránnyal. A fent hivatkozott számú határozatunk meghozatala időpontjában sajnálatos
módon Felcsút Önkormányzat Képviselő-testülete nem vette figyelembe a magánszemélyek
tulajdoni hányadára eső értéket, és a 09/16. hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonrészére eső
vételár így rosszul került meghatározásra. A Felcsút külterületi 09/16. helyrajzi számú ingatlan
esetében az önkormányzat tulajdoni hányada 3564/34649, így az értékbecslés alapján erre jutó
vételár-rész 87.184,- Ft, azaz nyolcvanhétezer-egyszáznyolcvannégy forint. A fentiek alapján a
teljes vételár összegét módosítani kell a határozati javaslat szerint. Mivel a módosítandó határozat
az ingatlanok vételárát összességében határozta meg, így az ott írt 480.980.- Ft összeg 426.837.-Ftra változik.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Felcsút külterületi 09/17.,
09/16., 02/4. helyrajzi számú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetéséről szóló
186/2014. (IX.29.) számú határozat módosítását és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2015. (V. 26.) számú határozata
a Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4. helyrajzi számú ingatlanokon fennálló
tulajdonközösség megszüntetéséről szóló 186/2014. (IX.29.) számú határozat módosítása
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4. helyrajzi
számú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetéséről szóló 186/2014. (IX.29.) számú
határozatának 1.pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1., Vál Község Önkormányzata kifejezi azon szándékát, hogy a Felcsút külterületi 09/17., 09/16.,
02/4. helyrajzi számú ingatlanokon fennálló közös tulajdont megszünteti akként, hogy az
ingatlanokon fennálló tulajdonrészeit a Földrendező, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft által
2014.09.12. napján készített E-57/2014. munkaszámú forgalmi értékbecslési dokumentációban
szereplő piaci értéken mindösszesen 426.837,-Ft összegért tulajdonába adja a közös tulajdon
megszüntetését kezdeményező Felcsút Községi Önkormányzatnak,”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bechtold Tamás: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a mai testületi ülést 19.15-kor
bezárom és mindenkinek megköszönöm a mai napi munkát.
-k.m.f.Bechtold Tamás
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kárpáti Hajnalka
hitelesítő

Kocsis Bálint
hitelesítő

