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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2012. december 12. napján megtartott  
11.00 órakor kezdődő képviselő- testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:     

Tímár László              polgármester 
Keresztesiné Ollári Anna                  képviselő 
Kiss Ferenc                                       képviselő 
Molnár Andrásné                              képviselő 
Somodi Mihály                                 képviselő 
 

Meghívottak, megjelentek:   
            Vargáné Tóth Márta                          jegyző 
            Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 
            Kassáné Dér Gizella                         Általános iskola igazgatója 
             
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket a rendkívüli képviselő testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
képviselő testület határozatképes. Tudatja, hogy Bencze László és Dr. Bessenyei Ákos 
képviselő társai jelezték távollétüket. Megkérdi, megkapta-e mindenki a testületi ülés anyagát. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Ferenc és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  
 
1. napirendi pont: Közoktatási intézmény átadása miatt megállapodások 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy a napirenddel kapcsolatban folyamatos információkat kapnak, az ülés után még 
fel kell hívni a tankerületi igazgató asszonyt, hogy történt-e változás, vihetik-e az anyagot 
Hevesre. A határozati anyagot felolvassa és megkéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa 
szóban is a testületet. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a két település közoktatási intézményfenntartó társulást tartott fenn, a 
Tarnamérai Általános Iskola a Napsugár óvoda és bölcsőde intézménye közös fenntartására. 
A társulási megállapodásban azt módosították, hogy a közoktatási 1-8 évfolyamos Általános 
Iskolai feladat ellátásra már nem szólhat a társulás. A 2012. évi CLXXXVIII tv. 13 §. alapján 
ezt a társulási megállapodást le kell módosítani a Klebelsberg központtal kötendő 
megállapodás időpontjáig. Jelzi, hogy az előterjesztés is tartalmazza, hogy a közoktatási 
álalakítások mellett a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény 2013.01.01.-től 
hatályba lépő szakaszai alapján, 6 hónapon belül minden társulási megállapodást felül kell 
majd vizsgálni, hiszen a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi törvény ez által 
hatályát fogja veszíteni. A 6 hónapos időszak alatt ezt a társulást, vagy meg kell szüntetni, 
vagy át kell alakítani oly módon, hogy már csak jogi személyiségű társulások működhetnek 
az új törvény értelmében. Amit a társulási megállapodásban módosítottak, azok kifejezetten a 
közoktatási intézményi átszervezés miatt indokolt változások, ez a társulási megállapodás 
még a jövő évben az új társulásokra vonatkozó szabályozás miatt mindenféle képpen a 
képviselő testület elé fog kerülni. Talán az egységes szerkezetű megállapodás mutatja nagyon 
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jól, hogy egyetlen feladata marad ennek a társulásnak, az óvodai feladatellátásra való közös 
együttműködés Zaránk Község önkormányzatával. Kéri a képviselő testületet mind ezek 
alapján, hogy minősített többséggel, a társulási megállapodás módosítását hagyja jóvá. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a törvényi kötelezettségeknek próbálnak eleget tenni, ezen formátumok 
alapján. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdezi, hogy az intézmény fenntartása kapcsán, a rezsire, és az épület állag megóvására 
eddig sem adott Zaránk Község ezen költségekbe. Szeretné tudni, hogy az elkövetkező időben 
mi várható e tekintetben, tudnak e lépni valamilyen formában, hogy ők is fizessenek. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy a következő 6 hónap, rendelkezésre áll arra, hogy egy új társulási megállapodás 
kerüljön megtárgyalásra. A Közös Önkormányzati Hivatalban, Zaránk ugyan olyan társ, és ezt 
a feladatfinanszírozásnál is figyelembe kell venni és összhangba hozni. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ezért is emelte ki, hogy nem egy átfogó felülvizsgálata történt a 
megállapodásnak. Polgármester úrnak jelezte, és ezért emelte ki a szöveges indokolásban is, 
hogy nem nyúlt ilyen téren a megállapodáshoz, hiszen ez a társult önkormányzatok szabad 
elhatározásán nyugszik, hogy ki, milyen alapon, mit finanszíroz. Megjegyzi, hogy az új 
köznevelési törvény, lehetőséget biztosít arra, hogy kérjenek pénzt, azért a feladat ellátásért, 
ha az a központi költségvetésből a feladat finanszírozás során nem fedezhető, de erre eddig is 
lett volna lehetőség. Annyiban változtatott a megállapodásban, hogy csak a sarkalatos 
pontokat javította ki, amelyek megfelelnek a törvényi előírásnak. A megállapodást 
időszakonként érdemes átgondolni és felülvizsgálni, de ehhez nem nyúlt. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy azért hívta fel erre a figyelmet, hogy az elkövetkező időben figyeljenek 
ezekre oda. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő testülete, a Tarnaméra- Zaránk Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasol. Szavazásra teszi fel, hogy Tarnaméra Község 
Önkormányzatának képviselő testülete a határozat 1. számú mellékletét képező Tarnaméra- 
Zaránk Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és 
a határozat 2. számú mellékletét képezető egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
megállapodást jóváhagyja. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
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 (szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúan az 

alábbi határozatot hozta.  
 

125/2012. (XII.12.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnaméra – Zaránk Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.   Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a határozat 1 sz. mellékletét 
képező  Tarnaméra – Zaránk Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását, és a határozat 2. sz. mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja. 
 
2.   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
A határozati anyagot felolvassa, és megkéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa szóban is a 
testületet. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az ülés előtt emlegetett, 15 db melléklet tartalmazza a jelenlegi Tarnamérai 
Általános Iskolában foglalkoztatottakra, valamint az intézményben használt vagyonra 
vonatkozó összes adatot. Ez a megállapodás olyan megállapodás, ami a hétvégén kihirdetett 
jogszabályok alapján 2013.01.01-től biztosítja a zökkenőmentes átadást, ennek eredménye 
képpen, ingyenes vagyonkezelői jogot kap a Tarnamérai Általános Iskola tekintetében a 
Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ, a munkáltatókra vonatkozó szabályok pedig a 
jogszabályokban egyértelműen leírtak. Az önkormányzatnál csak az álláshelyek és mögötte 
lévő személyek megjelölése vált szükségessé. Amennyiben a testület tagjai szükségesnek 
látják a táblázatokat is szívesen bemutatják, de terjedelmére való tekintettel a kiküldött 
anyagban ezt nem tették meg. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdezi az iskola átadással kapcsolatban, hogy gyakorlatilag minden átadásra kerül, ami a 
működéshez szükséges, de az  Iskola a Dobó út 1/B alatt van bejegyezve, és mivel 2 db 
osztály a Kastély épületében van elhelyezve, és ez a 2 db osztály nem szerepel az átadásban, 
akkor, ezen termeket bérbe adják, vagy mi lesz a sorsuk. Kérdezi, hogy a fűtés 
korszerűsítésénél hosszú távú elkötelezettség van, az Önkormányzat által megkötetett 
szerződésben, ezzel mi lesz. 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ezt mint a legfontosabb sarkalatos kérdést, a tankerület igazgatóval ezt 
egyeztették a Kastély épület tekintetében, csak az alapító okiratban szereplő iskolát kell átadni 
a tankerület részére, tehát a Kastélyt nem adták át az iskola céljára. Majd a későbbiekben, 
mint tankerület igazgató, mint fenntartó, megkeresi az Önkormányzatot, hogy szüksége lesz-e 
azokra a tantermekre, vagy sem, hogy hogyan folyik, vagy folyik-e az épületbe oktatás. A 
Kastély alapvetően egy közművelődési, közgyűjteményi funkciót tölt be Kastély 
megjelöléssel, és nem része a Kastély az Iskolának, tehát nem került átadásra. Az E-STAR 
egy hosszú távú escó típusú finanszírozást kötött az önkormányzat 2007-ben, a 
fűtéskorszerűsítésre, és az energia költségek megtakarítására. Ez nem beruházási kiadásként, 
nem hitelként jelentkezik az Önkormányzatnál, ezért e fejlesztés mögött lévő kötelezettség 
nem is tartozik az adóság konszolidációja alá, és mivel működési költség az átadott 
szerződések között a megállapodásban teljes E-STAR szerződés, a teljes hő díjjal és alapdíjjal 
együtt szerepel az átadásra kerülő megállapodás mellékletei között. Tudni kell, hogy az E-star 
tőzsdén való kereskedését felfüggesztették, a cég csődvédelmet kért, van 120 napos 
moratórium időszak, ennek a gazdasági társaságnak a jövőbeli sorsa is kétségessé vált. Tudni 
kell, hogy nyilván a tankerületek, a közoktatási intézmények átvétele során, nem egyedüliként 
fognak találkozni ezzel a finanszírozással, hiszen számos önkormányzatot érint ez a dolog. 
Úgy gondolja, hogy mivel ezzel kapcsolatban sem érkezett további kérdés, észrevétel a 
tankerület részéről, a hozzájuk bocsátott mellékletek adattartama szerint eljárva, ezt is a 
megállapodás része között szerepeltetik. Ami azt jelenti, hogy nem az Önkormányzatot fogja 
terhelni ennek a havi rendszeres kiadásnak a finanszírozása. Az állam átveszi az  1-8 
évfolyamos általános iskolai oktatás feladatellátásra vonatkozó fenntartói jogokat, hiszen a 
fenntartó eddig az Önkormányzat volt. Átadják a működtetés jogát, és a működtető a központ, 
és a vagyonelemet, amiben ez a feladatellátás folyik, ingyenesen vagyonkezelésbe adják a 
központ részére, de ettől a vagyonelem az önkormányzaté. A beruházási, fejlesztési, a vagyon 
növekményhez kapcsolódó feladat ellátás az önkormányzat feladata. Ahol a működtetést az 
állam átveszi, ott a mindennapi működtetéshez kapcsolódó dologi kiadások tekintetében, a 
kiegészítő, kisegítő technikai dolgozókat is átveszi az állam. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a pályázatokkal kapcsolatos projektek átadásra kerülnek-e, és jogutódként 
szerződés módosításával kapcsolatos eljárásban, a nevében eljárjon, ez azt jelenti, hogy a 
TIOP- pályázatot megkapja a jogutód, és az elszámolásnál az iskolával együtt az övék is, és 
az Önkormányzaté is. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy erre még nem tudják a választ, mert az erre vonatkozó megállapodásnál 
benne van, hogy a jövő megállapodását képezi. Egyenlőre, a TIOP projekt előkészítése 
kapcsán tudják azt, hogy 2012.12.15-ig kell visszaküldeni a támogatási szerződéshez 
szükséges dokumentációt. Mivel nincs más eljárási rend, és az önkormányzat volt a pályázó, 
az önkormányzat köti meg ezt a szerződést. Hogy később a projekt lebonyolításában, és a 
fenntartási időszakban, hogyan fog együttműködni a központ és az önkormányzat, erre 
nincsenek információik. Mint lehet látni a megállapodásban egy későbbi megállapodás tárgya 
lesz a további teendő, nem tudnak érdemben válaszolni a kérdésre. Kérdezték a tankerület 
irányában is, és a pályázattal kapcsolatban az irányító hatóságtól, és a pályázat írót is, de nem 
tudják a választ ők sem. Annyit tudnak, hogy minden uniko-s projekt, legyen az olyan, ami 
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már lezárt, de még monitoring időszakba tartozik, vagy legyen futó pályázat, vagy akár 
előkészítés alatt álló, benyújtott, de még el nem bírált pályázat, ebben a megállapodásban 
mindegyiket rögzítették, de, hogy mi lesz ezeknek a sorsa, még egyértelmű választ nem 
tudnak adni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Ezekre a kérdésekre a későbbiekben válasz fog érkezni, mivel ez nem egyedi eset, mert 
nagyon sok iskola nyert az utóbbi időszakban, nagyon sok nyertes pályázat van jelenleg is. Az 
Önkormányzat megköti a szerződéseket, mint pályázó, és ha a szabályzat meg lesz, a változás 
meg fog történni, mivel mindenhol felmérték a jelenleg futó pályázatokat. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a jelenlegi TIOP 1.2.5. pályázat kifejezetten beruházás jellegű, nagy 
valószínűséggel el tudja képzelni, hogy maga a projekt lebonyolítása az Önkormányzatnál 
marad, és ha a projekt lezárul, tekintettel arra, hogy itt van egy épület felújítási, és egy eszköz 
rész. Nyilván az eszközt egy ingyenes vagyonkezelésbe kell adni, az épület felújítására, illetve 
a beruházásra vonatkozó dolgok pedig, a helyi Önkormányzat tulajdonában lévő épületen 
végrehajtott vagyonnövekmény lesz. De ez csak az Ő véleménye, hogy ekként fognak-e 
eljárni, nem tudja. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmodnja, hogy Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő testülete a Tarnamérai 
Általános Iskola intézmény állami fenntartásba és működtetésbe adásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, amelyet javasolja elfogadásra. Szavazásra teszi fel, hogy Tarnaméra Község 
Önkormányzatának képviselő testülete a Tarnamérai Általános Iskola intézményre vonatkozó 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás- 
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást 
jóváhagyja. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 

 (szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúan az 

alábbi határozatot hozta.  
 

126/2012. (XII.12.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Általános Iskola 
intézmény állami fenntartásba és működtetésbe adásáról szóló megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
1.   Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Általános Iskola 
intézményre vonatkozó  köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
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feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodást jóváhagyja. 

2.   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola Igazgatója: 
 
Megköszöni az együtt eltöltött 13 évet, amióta intézményvezető lett Tarnamérán. A 
mindenkori képviselő testülettel nagyon igyekezett együtt dolgozni, és a tantestület is ugyan 
ezt tette. Úgy gondolja, hogy a falu lelkei voltak, és szeretnének ezek lenni továbbra is. A jó 
kapcsolatot továbbra is szeretnék ápolni, és amiben csak lehet, szeretnének részt venni 
kulturális téren. Reméli, hogy az új helyzetben is jól fognak alakulni a dolgok. Köszönik az 
iskolabarát hozzáállást, a jóra mindig emlékezni fognak. 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy gondolja, hogy a törvényi változások mellett, az iskola itt marad Tarnamérán, bízik 
abban, hogy ezzel a létszámmal tudják a következő időszakot tovább tanítani. A falu ugyan 
úgy számít a közművelődési, vagy közösségi rendezvényeken való részvételekre, hiszen ez 
nem változtat semmin. A feladataik között ott van, ha lesz lehetősége az önkormányzatnak, az 
továbbra is megteheti. Bízik abban, hogy a tankerület is ugyan olyan hozzá állással és 
gondossággal lesz az iskolák felé, mint amennyire az önkormányzatok tudtak a maguk 
lehetőségeihez mérten. 
 
 
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola Igazgatója: 
 
Emlékeztet a képviselő testületi határozatra, miszerint az iskola 2 db osztálya továbbra is a 
Kastély épületében maradhat, s ez egy biztonságot ad számukra. 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Válaszolja, hogy a tankerület felállása után, ezen dolgok is terítékre fognak kerülnek. 
 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kívánja, hogy az elkövetkezendő időben, találja meg mindenki a számítását, és a lehető 
legjobban fejlődjenek a dolgok, a változás váljon előnyére az iskolának, ehhez kíván jó 
egészséget mindenki számára. 
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2. napirendi pont: Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása- 
Körjegyzőség Megszüntető Okirata  
 
 
Tímár László polgármester: 
A határozati anyagot felolvassa és megkéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa szóban is a  
testületet. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Emlékeztet a 2012.11.29-i képviselő testületi ülésre, a megállapodás mellett előterjesztették a  
Közös Hivatal létrehozása érdekében szükséges Alapító Okiratokat. Akkor a Kincstár olyan 
tájékoztatást adott, hogy a lehető legegyszerűbb módon a Körjegyzőség átalakításával hozzák 
létre a Közös Önkormányzati Hivatalt, egy módosító okirat kiadását követően, így nem kell 
adószámot, törzsszámot változtatni. Talán így egyszerűbben át lehet vezetni, a Közös 
Önkormányzati Hivatalra, a volt Körjegyzőséget. A közben kihirdetett jogszabályok alapján, 
kedden arról tájékoztatta a kincstár az Önkormányzatot, mivel a jogszabály egyértelműen azt 
mondja ki, hogy a körjegyzőséget meg kell szüntetni, ezért a módosító okirat metodika még 
sem jó. Ezért kéri a Körjegyzőséget megszüntetni, és teljesen új szervként a Közös 
Önkormányzati Hivatalt bejegyeztetni. A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratában 
ez nem jelentett módosítást, egy határozatban fogadta el a képviselő testület, egyrészről a 
módosítást, másrészről az alapító okiratot. Úgy gondolta, úgy helyes, ha november 29-én 
hozott döntést a képviselő testület visszavonja, ezzel egy időben a mellékletként megküldött 
megszüntető okiratot, és a Közös Önkormányzati Hivatal, mint újonnan létrejövő 
költségvetési szerv, Alapító Okiratát fogadja el a képviselő testület. Ez a megkötött 
megállapodást, semmiben nem befolyásolja. A visszavonás csak az Alapító Okiratot 
jóváhagyó határozatra vonatkozott. Úgy gondolja, és bízik abban, hogy ez már a megfelelő 
módszer lesz arra, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba a Körjegyzőséget 2012.12.31-vel 
megszüntessék, és 2013.01.01-vel pedig a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
bejegyzésre kerülhessen. Ebben kéri, a képviselő testület döntését. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kéri, hogy Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő testülete a körjegyzőség 
Megszüntető Okiratáról, és a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, amelyet javasolja elfogadásra, és szavazásra teszi fel, hogy 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő testülete a 99/2012. (XI.29.) önkormányzati 
határozatát visszavonja, és ezzel egy időben Tarnaméra- Zaránk Községek Körjegyzősége 
Megszüntető Okiratát ezen határozat 1. mellékletét képező Megszüntető Okirat alapján, 
valamint a határozat 2. mellékletét képező Tarnaméra, Zaránk, Boconád községek által 
alapított Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát jóváhagyja. A képviselő 
testület felhatalmazza a polgármestert a Megszüntető és az Alapító Okirat aláírására. A 
képviselő testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az alapító okirat törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjék. 
 

 (szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúan az 

alábbi határozatot hozta.  
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127/2012. (XII.12.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a körjegyzőség Megszüntető 
Okiratáról, és a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:   
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete  a 99/2012. (XI.29.) öh-át 
visszavonja , és ezzel egyidőben a Tarnaméra Zaránk Községek Körjegyzősége Megszüntető 
Okiratát ezen határozat 1. mellékletét képező Megszüntető Okirat alapján, valamint a 
határozat 2. mellékletét képező  Tarnaméra, Zaránk, Boconád  községek által alapított  
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát jóváhagyja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megszüntető-  és az Alapító Okirat 
aláírására. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az alapító okirat 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjék. 
 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni képviselő társai munkáját. Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 11.45 
órakor bezárta. 
 
 

         k.m.f. 
 
 
 
                         Tímár László                                           Vargáné Tóth Márta 

  polgármester                                                    körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
                              Kiss Ferenc                                    Somodi Mihály 
                                képviselő                                           képviselő 


