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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 09.-
én 17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
   Laczkó István alpolgármester 
   Kemenyiczki Ildikó képviselő, 
   Fegyver Miklós képviselő,  
   Petőh László képviselő, 
   Pető Sándor képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte:  

Nagy József képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja meg. 
Kéri, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a napirendek tárgyalása előtt szeretne elnézést 
kérni a képviselő – testület tagjaitól a múltkori elmaradt közös testületi ülés meghívójában 
szereplő adminisztrációs hibáért. A kiküldött meghívóban az ülés időpontja tévesen szerepelt, 
a meghívóban 17 óra szerepelt, de a testületi ülés valójában 16 órakor kezdődött volna.  
Kicsit ideges volt ő is, hogy a Nyírparasznyai képviselő – testületi tagok nem jelentek meg, de 
mivel az Ópályi képviselő – testületi tagok a napirendet nem szavazták meg, így oka fogyottá 
vált, hogy telefonálgatni kezdjen a képviselő – testületi tagoknak, hogy minél hamarabb 
megérkezzenek. 
Legközelebb igyekezni fognak, hogy ilyen jellegű elírás, pontatlanság ne forduljon elő, és 
még egyszer elnézést kér. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.) : 

Előterjesztés polgármesteri tisztség betöltési módjának megváltoztatásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezet mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy 2008. október 1. napjától saját kérésére szeretné 
kérni a tisztelt képviselő – testületet tagjaitól, hogy társadalmi megbízatásban lássa el 
Nyírparasznyán a polgármesteri feladatokat, és kérné, hogy a mellékelt határozat – tervezetet 
a képviselő – testület fogadja el. 
Most jelen pillanatban lenne egy konkrét lehetősége, amit szeretne megragadni, ezért 



szeretné, hogy a képviselő – testület a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásúvá 
változtatná, így havi szinten 200-250. 000 Ft. összeget lehetne megtakarítani, ami éves szinten 
közel 3 millió forint, plusz a költségtérítés összege. 
Szerinte ez egy kölcsönösen előnyös megoldás, tekintettel az önkormányzat anyagi 
helyzetére. A polgármesteri feladatait a választó polgárok és a képviselő – testület által 
számon kérhető módon fogja ellátni. 
A polgármesteri tevékenysége eddig is főképpen a fizetési problémák megoldására 
korlátozódott, ezt a jövőben is el tudja majd végezni. Mivel a másik dolog amivel szeretne 
foglalkozni, azt kötetlen munkaidőben is el tudja végezni, így mindennap valamennyi időre, 
főleg a reggeli órákban elérhető lesz a hivatalban és a településen. 
 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy a polgármester úr kicsit bővebben nem mondana 
valamit, milyen lehetőségről van szó? Milyen időpontban, mikor tud fogadóórát tartani? 
Hogyan kívánja ezt a tisztséget megoldani probléma mentesen? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a munkahelyével kapcsolatban nem kíván 
részletekbe bocsátkozni, de mint már említette kötetlen munkaidejű, és maga a feladat 
Nyírparasznyáról is ellátható. 
Természetszerű, hogy az eddig fennálló polgármesteri feladatok továbbra is fenn fognak állni, 
és ezeket továbbra is ugyanilyen módon szeretné ellátni. 
A munkarenddel kapcsolatos elképzelése az, hogy a reggeli órákban mindenképpen itt lesz a 
településen. 8-10 óra között gondolta megoldani. A fogadóórák tekintetében az SZMSZ-ben 
szereplő heti 2 délutáni fogadóórában szeretne elérhető lenni a hivatalban a lakosok számára. 
A képviselő – testülettel a testületi üléseken tudja majd, ugyanúgy, mint eddig tartani a 
kapcsolatot. A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos feladatokat a képviselő – testület, 
mint eddig ugyanúgy számon kérheti a polgármestertől.  
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ő a maga részéről nem akar akadályt 
gördíteni a polgármester munkavállalása elé, de lenne egy pár kérdése, aggálya. 
Mivel nincs főállású jegyzőnk, csak körjegyzőnk, és december 31.-el ő is elmegy, új 
körjegyzője lesz a településnek, az átállás is nehéz lesz, és ha a polgármester is társadalmi 
megbízatású lesz, az aggodalma az, hogy így a falunak nem lesz e kára ebből? Ha napközben 
valamilyen probléma akad, akkor a helyettesről gondoskodik e a polgármester, aki ezt 
megoldja? Lesz e valaki, aki állandó kapcsolatban van a polgármesterrel? Ráadásul pénzügyi 
munkatársa sincs a hivatalnak, az apparátusan fog lecsapódni a többlet teher. Valamilyen 
szerkezet változáson kellene gondolkodni.  
Hogyha az emberek bejönnek a hivatalba a problémáikat meg lehessen oldani, nem elküldeni, 
hogy nincs a polgármester. Fél attól, hogy a település magára marad, bezárkózik és a fejlődés 
meg fog állni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, megérti, hogy a képviselő – testületnek aggodalma 
van és kíváncsi, hogy fognak ezután menni a dolgok az önkormányzatnál. Nem lesz 
egyszerűbb és könnyebb semmi, sőt valószínűleg nehezebben mennek majd a dolgok. Az a 
tevékenység, amit végezni fog, szezonális jellegű, különösen a téli időszakot fogja 
intenzívebben érinteni. A többi hónapban pedig csak kapcsolattartó lesz. Ez egy 
vetőmagtermelő és forgalmazó cég. 
Napi szinten jelenleg az ő munkaidejének nagy részét az ügyintézés teszi ki, mivel nincs 
pénzügyes, így a könyvvelő céggel való kapcsolattartási feladatokat is végzi.  
Ezután úgy fogják szervezni, hogy az állományban lévő kollégák ezeket a dolgokat elintézzék 
kicsit önállóbban,  a szükséges dolgokat előkészítik és neki csak egy ellenőrzési, és nem 



kifejezetten ügyintézési faladat jut majd. 
A napi feladatok a hivatalon belül közel olyan szinten és formában mennek majd, mint eddig. 
Maga a körjegyzőség mindennapi hivatali életében ez majd nem vehető észre. Lehet a héten 
egy napot megjelölni, amikor egész nap itt lesz a hivatalban és a héten felgyülemlett 
problémákat el fogja végezni.  Egyéb ügyekben amúgy is a lakosok az ügyintézőket keresik 
A pénzügyi munkatárs munkakör betöltés problémájának megoldására több lehetőség is 
felmerülhet, többek között az is, hogy az állományban van egy kolléga, aki mérlegképes 
könyvelői végzettséggel rendelkezik, esetlegesen ő részben vagy egészben, valamilyen 
formában átvenné ezt a munkakört, amit Pénzes Anita végzett, de erről a kolléganővel még 
nem egyeztetett. Az ő munkakörét, pedig más venné át. 
De a szerkezetei változás tárgyában az új körjegyző szerepe meghatározó lesz. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy mivel körjegyzőséghez tartozunk, a 
körjegyzőség apparátusán belül, ha jól tudja 3 pénzügyes kolléga is van, és esetleg onnan is 
megoldható lenne ez a probléma. 
 
Pető Sándor képviselő: elmondja, hogy neki lenne egy pár kérdése, véleménye. Régebben ő 
vetette fel, hogy lehetne társadalmi megbízatású polgármester is Nyírparasznyán, de akkor 
főállású jegyzője volt az önkormányzatnak. Nem érti miért ebben a nehéz helyzetben jutott a 
polgármester erre a döntésre, de megérti, hogy mindenkinek lehet jobb lehetősége, és azt ki 
kell használni.  
A képviselő – testülettel az együttműködés, a testület ellenőrző szerepe eddig sem működött, 
akkor miért pont most menne. Szeretné tudni, hogy lesz majd az aláírási jogkör, ha hirtelen 
kell döntést hozni és aláírni? Akkor majd az alpolgármester fog aláírni? 
A pénzügyes kérdésénél, szerinte nem az alkalmazott dönti el, mit akar dolgozni, hanem a 
vezető beosztású személy. Nem meg kell beszélni, hanem utasítani kell, hogy mint ilyen 
végzettségű ezentúl neki kell ezt a feladatot ellátni. Szeretné a körjegyző úrtól megkérdezni, 
hogy ilyenkor a szabadságot meg kell váltani? Ki kell fizetni? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy mivel a polgármesternek a jogviszonya 
folyamatos, nem szűnik meg, így semmiféle pénzügyi vonzata és semmiféle szabadság 
megváltása nincsen. A státuszában semmi nem változik. 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szeretne véleményt 
mondani. Mégpedig abban a kérdésben, hogy az illetmény megállapításánál 2,5 – 4,5 
szorzóval lehet számolni. Szeretné javasolni, hogy a legkisebb szorzót vegyék alapul, tehát 
38. 500x2,5= 96. 250 Ft legyen a tiszteletdíj, és ennek a 20%-a legyen a költség általány. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés ebben a formában és ezzel az 
összeggel él, ha a képviselő – testület ilyen formában nem fogadja el, akkor az előterjesztést 
nem él.  Mivel a polgármester beleegyezésével lehet társadalmi megbízatásba átmenni. A 
polgármester egyetértése az előterjesztésben lefektetett feltételek, ha képviselő – testület ezzel 
nem ért egyet, akkor az előterjesztést kénytelen visszavonni. 
 
Szabó János polgármester 17:45 perctől 17:50 percig szünetet rendelt el. 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy az előbbi módosító javaslatát visszavonja. 
Pető Sándor képviselő: Javasolja polgármester a napirend döntéshozatalából a testület zárja 
ki. 
 



 

Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a polgármestert a képviselő – testület érintettség miatt kizárja 
a szavazásból, az kézfenntartással szavazzon. 

A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 5 igen, 1 tartózkodás és 1 
nem szavazattal elfogadta. 

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
124/2008. (IX.9) határozata 

 
Polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 
A Képviselő-Testület: 
1./ Szabó János polgármestert a napirend szavazásakor a döntéshozatalból kizárja. 

Nyírparasznya, 2008. szeptember 9. 
 

Szabó János sk.               Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester            körjegyző 

 

Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a határozat –terveztet a képviselő – testület elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon. 

A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 szavazó tagja 4 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadta. 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
125/2008. (IX.9) határozata 

Polgármesteri tisztség betöltésének módjáról 

A Képviselő-Testület: 
1./ Szabó János főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyát – a polgármester kérésére - 
2008. október 1. napjától társadalmi megbízatású polgármesterre változtatja át. 

2./ Szabó János társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2008. október 1. napjától 
110.400.-tf/hó összegben határozza meg. 

3./ Szabó János társadalmi megbízatású polgármester részére – tiszteletdíja 20%-a mértékében 
22.080.-ft/hó költség általányt állapít meg. 
 
Nyírparasznya, 2008. szeptember 9. 
 

Szabó János sk.               Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester            körjegyző 



Kemenyiczki Ildikó képviselő elhagyta az üléstermet. A képviselő – testületi tagok száma 6 
fő, határozatképes.  
 
Tárgy: (2. tsp.)  

Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
/Előterjesztés, rendelet – tervezet mellékelve/ 

 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy ez a rendeletmódosítás arról szól, hogy a 
polgármesteri tisztség betöltése megváltozik. Kérdezi, hogy ez az SZMSZ módosítás nem 
tartalmazhatná-e a polgármester munkarendjének változását is? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy nem tartja ennek értelmét jelen pillanatban, 
mert ez az előterjesztés ezt nem tartalmazza. Számos más helyen is módosításra szorul az 
SZMSZ, és ezt egy megfelelően előkészített előterjesztéssel a soron következő testületi ülésen 
kellene tárgyalni. 
 
Szabó János polgármester: Kérdezi Pető Sándor képviselőt, hogy elfogadja azt a javaslatot, 
hogy megfelelően előkészítve ezt a témát a következő testületi ülésen tárgyalja meg a 
képviselő – testület. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy neki ez elfogadható. 
 

Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a határozat –terveztet a képviselő – testület elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon. 

A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 

Nyírparasznya község Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

8/2008. (IX.25.) rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

A képviselő-testület abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom 
gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot teremtve történjen, 
valamint, hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő kereteket 
biztosítson a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők 
szerint módosítja: 



1.§. 

A rendelet 63.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A polgármesteri tisztség ellátása társadalmi megbízatásban történik. 

2.§. 

(1) Ezen rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző a hivatal 
hirdetőtábláján 15 napig történő kifüggesztéssel gondoskodik. 

Nyírparasznya, 2008. szeptember 10. 

 
  Szabó János       Szentpéteri Szabolcs 
  polgármester                körjegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Nyírparasznya, 2008. szeptember 25. 

 
Szentpéteri Szabolcs 

körjegyző 
 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Egyebek 
 
Szabó János polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek javaslata, hogy mit tárgyaljanak a 
napirendi ponton belül? 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy fontos lenne tárgyalni a szeméttelep helyzetét, mert 
sokan még mindig odahordják a háztartási hulladékot. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy szeretne az Esélyegyenlőségi Tervről szót ejteni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy mivel a következő testületi ülés 
előreláthatólag sok napirendi pontot lesz, ezért javasolná, hogy a megszokottnál korábban 14 
órakor kezdődjön a soron következő képviselő – testületi ülés. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Elmondja, hogy szeretné ha újból szót ejtenének a kóbor kutyák 
helyzetéről.  
 

Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a javaslatokat  a képviselő – testület megtárgyalja, az 
kézfenntartással szavazzon. 

A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy jelen pillanatban a közmunkások feladata az 



erdő megtisztítása, ha ezzel végeznek, akkor 6-8 fővel oda mennek, és az ott kialakult 
helyzetet kezelik, beleérte ez alatt a komplett esztétikai karbantartást is.  
Időközben utána fog járni, hogy a településen képződött zöld hulladékot hol lehet a 
legközelebb elhelyezni, hol van komposzt lehetőség. Ezután hivatalosan és véglegesen 
lezárják a szeméttelepet. Senki nem vihet oda szemetet, ellenkező esetben komoly bírságra 
lehet számítani. Ez talán 2009. január 1. napjától megvalósulhat. Ezután csak a Nyír-flop Kft. 
konténereit vehetik igénybe a lakosok. 

Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy jó, hogy lezárják a szeméttelepet, de szerinte ezek 
után majd az utak mentén a fasorba fogják a szemetet leönteni, m int Ópályi felé már látható 
is. Van elég közmunkása az önkormányzatnak, nem lehetne  e egy figyelő szolgálatot 
létrehozni, hogy tetten érjék ezeket az embereket? 

Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szabályszerű feljelentést kell tenni, ha valakit 
látnak, csak így lehet tetten érni az illetőt és megvizsgálni az ügyet. 

Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ha rendbe tették a szeméttelepet, egy 
megbízható közmunkást oda kell állítani a szeméttelepre, akinek az lesz a feladata, hogy 
felügyeli, hogy ne vigyenek oda szemetet. Ha féléven keresztül ezt a lakosok látják, és esetleg 
5-6 bírságolás is történi, az visszatartó erő lehet.  

Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy a képviselő – testület határozatot hozott közel 2 
hónappal ezelőtt, hogy ez év augusztus 15.-re Nyírparasznya Esélyegyenlőségi Terve 
elkészüljön. Szeretné tudni, hogy ez elkészült e? És kérdezi továbbá, hogy előbb a 
településnek kell egy esélyegyenlőségi terv és utána az általános iskolának, vagy a kettőt 
egyben tartalmazza? Mennyi ennek a díjtételezése? 

Szabó János polgármester: Elmondja, hogy napirenden van ez a kérdés. Ő Dienes Béla 
közoktatási szakértővel egyeztetett ebben a kérdésben, aki azt ígérte, hogy a héten igyekszik 
ezt a dokumentumot elkészíteni. 
Elmondja továbbá, hogy az oktatási intézmények és a település esélyegyenlőségi tervét egy 
dokumentum fogja tartalmazni. Az intézményi Esélyegyenlőségi Terv képezi a települési 
esélyegyenlőségi tervet is. 

Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, ennek a díjtételezése nem lett betervezve a 
költségvetésbe, az általános tartalék terhére lehet majd terhelni. 
Elmondja továbbá, hogy szeretne hozzászólni a kóbor kutyák helyzetéhez. Ezt ilyen szinten 
nem lehet megoldani, gyepmester segítségét nem tudja igénybe venni, mert nincs rá 
előirányzat. Annyit tud ígérni, hogy a lakosság részére kiküld egy értesítést, ahol megjelöli a 
szabálysértési lehetőséget is. Feljelentést kell tenni és utána tud lépni az ügyben. 

Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy lehet e olyan rendeletet hozni, hogy egy adott 
háztartásban hány kutya lehet? 

Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy lehet. Utána fog járni, hogy a településnek 
van e eb tartási rendelete. 

Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy ő vissza szeretne térni az esélyegyenlőségi tervhez. 
Szeretné megkérdezni, hogy miért nem lett időre elkészítve ez a terv mikor volt rá 2 hónap? 
Így nem fog tudni az oktatási intézmény pályázatot benyújtani. 

Szabó János polgármester: Elmondja, hogy mikor szóba került, hogy az önkormányzatnak 
szüksége van Esélyegyenlőségi Tervre, ő egyeztetett Dienes Bélával, aki megígérte, hogy 
határidőre elkészíti. Mikor felhívta, hogy elkészült e a dokumentum, akkor mondta, hogy még 
nincs kész, de a héten elkészül és az önkormányzat rendelkezésére fog állni.  Az igaz, hogy 
csak szóbeli megegyezés történt.  



Tudomása szerint csak az informatikai pályázathoz kell az Esélyegyenlőségi Terv, itt az 
önkormányzat megtette a nyilatkozatot, és a Tervet be fogja mutatni.  
A képviselő úrnak igaza van abban, hogy Esélyegyenlőségi Tervre szükség van és a hétvégére 
rendelkezésre fog állni, saját felelősségét nem vitatja.  

Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi., hogy abba az értesítésbe, amit a jegyző úr kiküld nem 
lehetne e a parlagfűről is szót ejteni? 

Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy itt ugyanaz a helyzet, mint a kóbor 
kutyáknál, feljelentést kell tenni és utána tud lépéseket tenni.  

Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy még nem kapott választ a javaslatára. 

Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a következő képviselő – testületi ülés 14 órakor kezdődjön , az 
kézfenntartással szavazzon. 

A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
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Képviselő-Testületi ülés időpontjáról 

 
A Képviselő-Testület: 
1./ Egyetért azzal, hogy a következő Képviselő-Testületi ülés kezdési időpontja 14.00 óra 
legyen. 

Nyírparasznya, 2008. szeptember 9. 
 

Szabó János sk.               Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester            körjegyző 

 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve – bezárta. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó János                                                                                                  Szentpéteri Szabolcs 
polgármester                                                                                                           körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
Nagy József          Pető Sándor 
képviselő          képviselő 
 
 
 


