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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
                                                JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető  

 DR MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető főtanácsos 
                                               
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen. (Jakus Béla képviselő igazoltan van távol, Hrozina Lénárd 
alpolgármester jelezte, hogy késni fog az ülésről.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan 
van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről  

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének a jóváhagyására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés Ipolyszög Község belterületi helyi közutak forgalmi rendjének 

meghatározására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6.) Előterjesztés Ipolyszög község címere  

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7.) Előterjesztés a Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 
pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
8.) Előterjesztés a Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatára  

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

9.) Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.18.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
10.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017. (II.27.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
11.) Előterjesztés az Ipolyszög Vasút u 8. szám és az Ipolyszög Vasút u 10. szám alatti 

ingatlanokkal kapcsolatos kérelem elbírálására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
12.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
58/2017. (III.30.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 

 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
59/2017. (III.30.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2016. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről  

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2017. (III.30.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015/2016-os nevelési év 
eredményeiről és a 2016/2017-es nevelési év eddig zajló eseményeiről szóló beszámolóját. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

3.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének a jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2017. (III.30.) határozata 

a Központi Óvoda házirendének jóváhagyásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda házirendjét 

a határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal megismerte és jóváhagyásra 
javasolja. 
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2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény 
vezetőjét és a házirendet záradékkal lássa el. 

 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
62/2017. (III.30.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési terve nemleges. 

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

5.) Előterjesztés Ipolyszög Község belterületi helyi közutak forgalmi rendjének 
meghatározására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a Budai út 38/a. 
ingatlan előtti területre kerüljön kihelyezésre „forgalomtechnikai tükör” az út beláthatóságának 
biztosítása érdekében. Továbbá a Temesvári u. - Fő u. kereszteződésben pedig elsőbbségadási 
kötelezettség egyértelművé tétele érdekében a Temesvári úton a Fő út irányába „elsőbbségadás 
kötelező” tábla kerüljön kihelyezése. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2017. (III.30.) határozata 
Ipolyszög község belterületi helyi közutak forgalmi rendjének meghatározásáról 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög község helyi közutak 
forgalmi rendjének módosításait az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. A Képviselő – testület Ipolyszög Budai út 38/a. ingatlan előtti területre „forgalomtechnikai 
tükör”, A Temesvári u. - Fő u. kereszteződésben a Temesvári úton a Fő u. irányába 
„Elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezését rendeli el.  

2. Felkéri a Képviselő – testület a Polgármestert a változások bevezetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

6.) Előterjesztés Ipolyszög község címere  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
64/2017. (III.30.) határozata 

Ipolyszög község címeréről 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Nemzeti Címer 
Bizottság állásfoglalását Patvarc község címeréről és a képviselő-testület fenn kívánja tartani a 
településen eddig használt címert. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ennek megfelelően gondoskodjon 
önkormányzati rendelet előterjesztéséről. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

7.) Előterjesztés a Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
írt ki a város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására.  A pályázat beérkezésének 
határideje 2017. március 20. napján 10.00 óra volt. A megadott határidőig egy pályázó, a 
KOMMUNÁL-SZOL Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtott be pályázatot.  

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
65/2017. (III.30.) határozata 

a Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat 

elbírálásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot elfogadva a KOMMUNÁL-SZOL Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhely: 2660 Balassagyarmat, Jószív utca 20.; cégjegyzékszám: 12 
09 008845; statisztikai számjel: 24892412-3700-113-12; KÜJ azonosító: 1303362272; KTJ 
azonosító: 10256997; adószám: 24892412-1-12; bankszámla száma: 10300002-10614511-
49020013; képviselő: Szvák Gergő Márton ügyvezető) kíván közszolgáltatási szerződést kötni 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. április 01. napjától számított egy 
éves, határozott időtartamra, a pályázati felhívásban foglalt tartalommal.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatatási szerződés aláírására és 

a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2017. április 01. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

8.) Előterjesztés a Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/30-333/2016. iktatószámú 
levelükben törvényességi felhívással éltek Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő- 
testületének a helyi építési szabályzatról szóló rendelete kapcsán. A felhívásban a Kormányhivatal 
indítványozta, hogy a képviselő- testület tűzze napirendre a tárgyban alkotott helyi önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatát. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2017. (III.30.) határozata 

a Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatáról  

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal NO/TFO/30-333/2016. iktatószámú megkeresését, mely  alapján a képviselő-
testület kezdeményezi a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálatát. 

 2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

9.) Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.18.) 
számú önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Végh Ferenc: A lakosság kapjon tájékoztatást a változásról, hogy mikor lehet égetni. Legyen egy 
kis türelmi idő, hogy megszokják az új időpontokat.   

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2017.(IV.03.) önkormányzati rendelete 
a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.18.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
10.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017. (II.27.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Dr. Mótyánné Bálint Éva: A módosítás célja bevételek kiadások módosítása. Az önkormányzat 
2017. március 01.-től 2017. november 30.-ig közfoglalkoztatási program keretében 11 fő 
közmunkást foglalkoztat. A Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött 
hatósági szerződés szerint a közfoglalkoztatásra 100 %-os állami támogatást kapunk összesen 
9 947 e Ft összegben. 2016. évben szerződést kötöttünk a Magyar Telekom Nyrt-vel hírközlési 
torony létesítéshez szükséges önkormányzati ingatlan bérbeadásáról. Az építési munkaterület 
átadása 2017. január 30.-án megtörtént, ezért szerződésben szereplő éves bérleti díj időarányos 
részével 596 e Ft-tal a bevételi előirányzat emelése szükségessé vált. A bérleti díjból származó 
bevételi többlet egy részét, 396 e Ft-ot az utak karbantartásához szeretnénk felhasználni. Az 
Ipolyszögi Sportegyesületet 200 ezer forinttal támogatja az önkormányzat, az összeggel növeltük 
a működési célú támogatások előirányzatát. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017.(IV.03.) önkormányzati rendelete 
Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Megérkezett Hrozina Lénárd alpolgármester, így a képviselők száma 4 főre emelkedett. 

 
11.) Előterjesztés az Ipolyszög Vasút u 8. szám és az Ipolyszög Vasút u 10. szám alatti 

ingatlanokkal kapcsolatos kérelem elbírálására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
dr. Varga Andrea jegyző: röviden ismerteti az előterjesztést.  
 
Végh Ferenc: Van olyan lehetőségünk, hogy minden olyan lakost, akinek nincsen bekötve a 
szennyvíz csonkja, azt támogatja az önkormányzat, mondjuk 30 ezer forinttal? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A szennyvíz bekötéséhez szükséges a közműfejlesztési hozzájárulás 
megfizetése, ez azonban nem érinti az építés költségeit, annak külön költségei vannak. Továbbá 
szeretném jelezni a Képviselő-testületnek, hogy Kovács János megvásárolta a 2660 Ipolyszög 
Vasút utca 10. szám alatt található ingatlant, 300.000,- Ft értékben. A szerződés értelmében 
Kovács János a vételárat 12 havi egyenlő részletben kell megfizetnie, 2017. január hónaptól 
kezdődően. A Pénzügyi osztály tájékoztatása alapján Kovács János eddig 1 havi részletet 
teljesített. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Előbb teljesítse az ingatlan kifizetését.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslat B 
változatát, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2017. (III.30.) határozata 

az Ipolyszög Vasút u 8. szám és az Ipolyszög Vasút u 10. szám alatti ingatlanokkal 
kapcsolatos kérelem elbírálására  

 
1./ Ipolyszög Községe Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Richárd (szül.: 
1979.01.25.; a.n.: Bereczki Etelka) ipolyszögi lakosnak a 2660 Ipolyszög, Vasút utca 08. szám 
alatti ingatlan területére a szennyvíz csonk bevezetésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 
 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslat B 
változatát, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2017. (III.30.) határozata 
az Ipolyszög Vasút u 8. szám és az Ipolyszög Vasút u 10. szám alatti ingatlanokkal 

kapcsolatos kérelem elbírálására  
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1./ Ipolyszög Községe Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács János (szül.: 1989.02.11.; 
a.n.: Alexovics Ágnes) ipolyszögi lakosnak a 2660 Ipolyszög, Vasút utca 10. szám alatti ingatlan 
területére a szennyvíz csonk bevezetésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 
 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
A 12. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
3/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

/: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
              polgármester                     jegyző 


