
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 

20/2011. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 óra 30 

perckor kezdődött, a Művelődési Ház földszinti termében megtartott ülésén. 

Jelen vannak: Ruck Márton polgármester, Dr. Várszegi Tamás alpolgármester, Farkas 

Gyula, Forgó Pál, Knapcsikné Király Gyöngyi, Kraller József, Nagy Attila képviselők.  

Meghívottak közül megjelent: Liker János aljegyző, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási 

Központ intézményvezető, Nadabán János Medvíz Kft. ügyvezető igazgató 

Ruck Márton polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, 

megállapítom, hogy a testület határozatképes.  

Javasolt napirendi pontok: 

 

1.) Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Előadó: Ruck Márton polgármester 

 

2.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Liker János aljegyző 

 

3.) A helyi környezetvédelméről, valamint a településtisztaságról és a településen 

kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 28/2001. (XII. 20.) Ök. 

rendelet módosítása 

Előadó: Liker János aljegyző 

 

4.) Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló 

4/1998. (III.25.) Ök. rendelet módosítása.  

A vízterhelési díj megállapítása 

Előadó: Liker János aljegyző 

 



5.) A közterület-használat rendjéről szóló 19/2005.(X.26.) Ök. rendelet módosítása 

Előadó: Liker János aljegyző 

 

6.) A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII. 21.) Ök. 

rendelet módosítása.  

A helyiségbérleti díjak, valamint a kábeltelevízió bérleti díjának megállapítása. 

Előadó: Liker János aljegyző 

 

7.) A piacról és vásárról szóló 12/1995. (VII. 5.) Ök. rendelet módosítása 

Előadó: Liker János aljegyző 

 

8.) Az uszoda és a tornacsarnok használati díjainak meghatározása 

Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

 

9.) Beszámoló a kintlévőségekről 

Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

 

10.) A költségvetési előirányzatok módosítása 

Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

 

11.) A 2011. év költségvetés háromnegyed éves költségvetési beszámolója 

Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

 

12.) A 2012. év költségvetési koncepciója 

Előadó: Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

 

13.) Bejelentések 

 

 

Ruck Márton polgármester: Van-e valakinek módosító javaslata? 

Liker János aljegyző: A 4. számú napirendi pont tárgyalásakor, részét képezi a vízterhelési 

díj megállapítása, mely határozati formában történik – javaslom levenni a napirendi pontok 

közül való levételét azzal, hogy december hónapban térjünk vissza rá.  

 



A képviselő-testület 7 igen szavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a napirendeket 

a módosítással.  

 

 

     1. napirendi pont 

Ruck Márton polgármester: Az első napirendi pont, beszámoló a két testületi ülés között 

eltelt időszak eseményeiről. Néhány mondatban kiegészíteném.  

Dr. Gyebnár Béla ügyvéd úr tájékoztatott, hogy az Ivóvízellátó Kht. átalakulásával 

kapcsolatos átalakulás hogyan áll. Mivel új céget kellett létrehozni, ezért Dr. dévényi Géza úr 

felé kártérítéssel éltünk. Az első bírósági tárgyaláson ezekkel a költségekkel kapcsolatban 

szakértő kirendelését kérte. Tehát valószínűleg a per hosszú időt vesz majd igénybe. Nem lesz 

rövid eljárás.  

A következő pont, amit szeretnék megemlíteni a START munkaprogram. Véleményem 

szerint részletes tájékoztatást kaptunk az előzőekben. Fontos programnak tartom, mivel 150 

embert tudunk foglalkoztatni 8 órában, és ha megfelelően működik 2011. 01. 01.-től 200 

embert tudunk foglalkoztatni. Lényeg, hogy értékteremtő munka legyen. Betonelemgyártó 

üzemet szeretnénk létrehozni, és a település utcáin a kornak megfelelő járdát kívánunk 

lerakni. Parkolókat kívánunk kialakítani. Fontos része még a külterületi utak karbantartása. 

Ehhez eszközök lesznek vásárolva a program keretében.  

 

November 23-án Szegeden a Dél-alföldi Regionális Zrt. vezérigazgatójával előzetes tárgyalást 

folytattam. Köztudott, hogy az önkormányzatnak komoly beruházásaink lesznek, melyhez az 

1,5 milliárd Ft-ra lesz szükség, ezt finanszírozási segítség nélkül nem fogjuk tudni megoldani. 

Szeretnénk olyan finanszírozási lehetőséget találni, hogy ne küzdjünk likviditási gondokkal. 

Még annyi, hogy a legfelsőbb bíróságtól megkaptuk a végzést a 13 millió Ft visszafizetéséről. 

A MÁK részére az önkormányzatnak vissza kell fizetni. Még kérdés, hogy hogyan. Mert ha 

leemelik a számlánkról likviditási problémáink lennének. Részletfizetést kértünk.  

Az orvosi ügyelet ahol mentőtiszt látta el az ügyeletet, ebben a hónapban bezárásra került. 

Erről az ajtóra kiragasztott papírról értesültem. Ez azért történt meg, mivel eddig sem volt 

jogszerű. Más településen problémák adódtak, az ÁNTSZ megvizsgálta, ezért ahol ilyen 

jellegű ügyelet működött az ÁNTSZ bezáratta. Jelenleg Kunágotán van az ellátás. Ezért 

feladatunk az, hogy lehetőséget keressünk az ügyelet visszaállítására.  

Mivel Kunágotán megépült a mentőállomás, ezért várható volt, hogy itt meg fog szűnni az 

ügyeleti ellátás.  

Ennyi kiegészítést szerettem volna tenni. A beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 

megadom a szót Kraller Józsefnek a bizottság elnökének a szót.  

 

Kraller József: Fontos kérdés volt látszik a START munkaprogram. Remélem olyan 

álláspont alakul ki, amit mi is szerettünk volna. Elfogadásra javaslom.  

 

 

Több hozzászólás nem érkezett, a Képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló 

beszámolót. 

 

 

 

 

 



     2. napirendi pont 

 

Ruck Márton polgármester: a 2-es számú napirendi pont következik, a lejárt határidejű 

határozatok, melyet Liker János aljegyző úr késztett. Kérdezném, van-e szóbeli 

kiegészítenivalója? 

 

Liker János: nincs kiegészítenivalóm.  

Ruck Márton polgármester: Akkor megadom a szót Kraller Józsefnek a pénzügyi bizottság 

elnökének.  

Kraller József: felsorolja a határozatokat. Felolvassa az előterjesztést. A bizottság a 

beszámolót elfogadásra javasolja annyi kiegészítéssel, mivel az Iskolabál rendezvény 

elmaradt, az alapítvány részére működési támogatásra biztosítja az 50 000 Ft-ot.  

Kérdés nem volt, a Képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és az alábbi határozatot hozza.  

 

317/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Medgyesegyházi Nebulókért 

Alapítvány” részére a jótékonysági iskolabál megrendezéséhez a 300/2011.(XI.03.) Kt. 

határozattal megállapított 50.000,-Ft összegű céltámogatást az Alapítvány részére nyújtott 

működési támogatássá minősíti át. 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

     3. napirendi pont 

 

Ruck Márton polgármester: A 3. napirendi pont a helyi környezetvédelméről, valamint a 

településtisztaságról és a településen kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 

28/2001. (XII.20.) Ök. rendelet módosítása.  

Kraller József: Úgy gondolom, időben felkészültünk arra, hogy a legjobb lehetőséget 

válasszuk ki. Igaz kényszerpályán mozogtunk. Elhangzottak a díjak, ez a legjobb megoldás, a 

legkedvezőbb ajánlat. Komoly terhet fog róni a település lakosságára, de ez a lehetőségünk 

adódott csak. A szerződést néhány helyen a pénzügyi bizottság javasolja javítani. Ezekkel a 

kiegészítésekkel javasoljuk elfogadni.  



Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

318/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződést kíván 

kötni a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhelye: 5746 Kunágota, 

Rákóczi út 9.) a települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalmatlanítás 

közszolgáltatás ellátására vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert - a határozat 

mellékletét képező - szerződés aláírására. 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Liker János aljegyző 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2001. évi a helyi környezetvédelméről, valamint a 

településtisztaságról és a településen kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 

28/2001. (XII.20.) Ök. rendeletet módosító 

 

21/2011. (XI.30.) Önkormányzati rendeletet 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 

 

     4. napirendi pont 

 

 

Ruck Márton polgármester: Következő napirendi pontunk az ivóvíz-szolgáltatás és 

szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/1998. (III.25.) Ök. rendelet 

módosítása. Megadom a szót Liker Jánosnak.  

Liker János: Javaslatom, mint mondtam, a vízterhelési díjjal jelenleg ne foglalkozzon a 

testület a többi javaslatot vizsgálja csak meg.  

Ruck Márton polgármester:Megadom a szót Nadabán János ügyvezető igazgató úrnak, ha 

esetleg van szóbeli kiegészíteni valója.  

Nadabán János: nincs.  

Ruck Márton polgármester: Akkor megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének.  

Kraller József: a Medvíz Kft ügyvezetőjétől kaptunk egy javaslatot, melyet indokolt is. A 

várható infláció mértékében 4,2 nagyságrendben növelni. A vízfogyasztás csökkenő 

tendenciát mutat, mivel nagy terhet ró a lakosságra. A fajlagos költségeinket ez emeli, és 

komoly karbantartási díjra lenne szükség. Jelenlegi vezetés mellett az időszakos 

karbantartásokat végzik csak. Ezért valamilyen szintű emelésre szükség van. A bizottság 

javasolja az előterjesztésben javasolt mértékű emelést.  



 Ruck Márton: kérdés van-e? 

Forgó Pál: Tegnap erről hosszan tárgyaltunk. Legnagyobb probléma az, hogy csökkenő 

tendenciát mutat az ivóvízfogyasztás. Ennek tudatában sokat évődtünk rajta, hogy mennyivel 

emeljünk. Kellett az emelés, hogy életképesen működjön a Medvíz kft. és a karbantartásokat 

el tudja végezni. Ha ezt nem adjuk meg, akkor a Képviselő-testületnek kell kifizetnie a 

szükséges javításokat. 

 Ruck Márton: Annyi kiegészítést, hogy jelentős karbantartási költségei vannak a Kft-nek. 

ezek a munkák eddig nem voltak meg. Ezért meg kell adni a lehetőséget, hogy a feladatát a 

lehető legjobban el tudja látni. Forrást nem lehet elvonni tőle. Az elmúlt egy évben a Kft. jól 

működött, elvárásoknak megfelelően. Szeretnék köszönetet mondani a sikeres 

együttműködésért.  

A Képviselő-testület az önkormányzat 1998. évi az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelés 

legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/1998. (III.25.) Ök. rendeletet módosító 

 

22/2011. (XI.30.) Önkormányzati rendeletet 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 

 

     5. napirendi pont 

 

Ruck Márton: Következő napirendi pont a közterület használat rendjéről szóló 19/2005. 

(X.26.) Ök. rendelet módosításáról szóló rendelet módosítása. Liker János aljegyző úr 

készítette, kérdezem van-e hozzáfűznivalója?  

 

Liker János: Nincs kiegészítésem.  

Ruck Márton: Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a bizottság 

döntését.  

Kraller József: Aljegyző úr javaslatot tett 4,7 % mértékben. A bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi a közterület-használat rendjéről szóló 

19/2005. (X.26.) Ök. rendeletet módosító 

 

23/2011. (XI.30.) Önkormányzati rendeletet 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 



 

6. napirendi pont 

Ruck Márton: Következő napirendi pont a lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet módosításáról szóló rendelet 

módosítása. Liker János aljegyző úr készítette, kérdezem van-e hozzáfűznivalója?  

Liker János: Nincs kiegészítésem.  

Ruck Márton: Megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a bizottság 

döntését.  

Kraller József: Az aljegyző úr 4,2 %-os inflációkövető emelésről szól. Beszéltük, hogy az itt 

meghatározott árak kedvezőek a piaci árhoz. Meg kell vizsgálni a megkötött bérleti 

szerződéseket.   

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 1993. évi a lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII.21.) Ök. rendeletet módosító 

24/2011. (XI.30.) Önkormányzati rendeletet 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

319/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakáscélú 

helyiségek bérleti díját a várható infláció mértékének figyelembevételével 2012. 

január 1-től 4,2 %-kal emeli meg. 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a december 20-i Képviselő-testületi ülésre 

készíttessen kimutatást az önkormányzat által bérbe adott lakások, illetve az érvényes 

bérleti szerződések adatairól.  

 

 Határidő: bérlők kiértesítésére: 2011. december 20. 

      kimutatás elkészítése: 2011. december 20. 

 Felelős: Liker János aljegyző 

 



7. napirendi pont 

Ruck Márton: Következő napirendi pont, a 1995. évi piacról és a vásárról szóló 12/1995. 

(VII.5.) Ök. rendeletet módosítása. Az előterjesztést Liker János aljegyző úr készítette, 

kérdezem van-e kiegészítenivalója?  

Liker János: Nincs kiegészítésem.  

Ruck Márton: Akkor megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének a szót, hogy 

ismertesse a bizottság döntését.  

Kraller József: Aljegyző Úr szintén 4,2 %-os emelést javasolt, azonban tájékoztatásul 

közölte a bizottság felé, hogy javasolta, mivel pillanatnyilag a fizetőképes kereslet csökkent. 

A piacon árulók száma csökkent. Megvizsgáltuk, és nem szeretnénk elriasztani az itt árulókat, 

azt javasoltuk ne emelkedjen az összeg. Ne riasszuk el az árusokat, legalább az az összeg 

megmaradjon, ami eddig volt. További kiegészítést tettünk, hogy az őstermelők részére 1 m2 

alatti területen árulók részére ingyenes lenne a helypénz.  

A Képviselő-testület az önkormányzat 1995. évi a piacról és a vásárról szóló 12/1995. (VII.5.) 

Ök. rendeletet módosító 

25/2011. (XI.30.) Önkormányzati rendeletet 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 

8. napirendi pont 

Ruck Márton: Következő napirendi pont az uszoda és a tornacsarnok használati díjának 

megállapítása. Az előterjesztést Szabó Istvánné pénzügyi vezető készítette, kérdezem van e 

szóbeli kiegészítenivalója.  

Szabó Istvánné nincs kiegészítésem.  

Ruck Márton: Akkor megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 

bizottság álláspontját.  

Kraller József: A költségvetés készítésénél már azon is gondolkoztunk működjön-e az 

uszoda. Látható hogy az előirányzat nem fog teljesülni, a költségei megvannak, és tovább 

emelkedik. A sportcsarnok kihasználtságát szeretnénk növelni, pillanatnyilag három csoport 

használja aki fizet is. A javaslat az volt, hogy sem az uszoda sem a sportcsarnok tekintetében 

ne emeljünk árakat. Fenntartjuk, hogy a 14 év alattiak ingyen használhatják a termet és az 

uszodát.  

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

 



 

320/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az uszoda, valamint a 

sportcsarnok bérleti díjait nem módosítja, 2012. évben a 2011. január 1-től megállapított 

díjszabás marad érvényben. 

Ugyancsak érvényben marad az a kedvezmény, hogy az uszodát a Medgyesegyházi 

Sportegyesület úszószakosztályának 14 év alatti tagjai edzéseire és versenyeire ingyenesen 

használhatják, valamin a Medgyesegyházi Sportegyesület szakosztályainak 14 év alatti tagjai 

edzések és versenyek alkalmával ingyenesen használhatják a Sportcsarnokot  

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Liker János aljegyző  

    Piják Andrásné mb. igazgató 

 

9. napirendi pont 

Ruck Márton Következő napirendi pont a beszámoló a kintlévőségekről Az előterjesztést 

Szabó Istvánné pénzügyi vezető készítette, kérdezem van e szóbeli kiegészítenivalója.  

Szabó Istvánné: A bizottsági ülésen már ismertettem a leadott anyaghoz képest a változást.  

Ruck Márton: Akkor megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 

bizottság álláspontját.  

Kraller József: Ez mindig egy problémás témakör, hogy a megjelölt összegből mi az, ami 

megtérül. Komoly összeggel 2 millió Ft-al csökkent az előterjesztéshez képest. Ez az összeg 

két hangsúlyos tételből tevődik össze, a gépjármű adó és az iparűzési adó. Elmondta, hogy 

247 alanyt érint, azonban van olyan, akinek kintlévősége komoly összeget ért el. A bizottság 

azt szeretné elérni, ha ezek a tételek minél hamarabb befolynának. A fizetési hajlandósággal is 

baj van. Vannak eszközök, ezzel élnie kell. Másik a helyi iparűzési adó kérdése. A bizottság 

javaslata, hogy be kell vetni azokat az eszközöket, ami a behajtást eredményesség teszi.  

Kraller József az előterjesztésben szereplő kintlévőség adatait felsorolta.  

Összességében magas a kintlévőség. Ezen kívül az intézményeinkben is vannak 

kintlévőségeink. A bizottság javasolja továbbra is tegyék meg azokat az eszközöket, hogy 

minél több összeg folyjék be.  

 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 



321/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kintlévőségekről 

szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályi keretek 

között tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kintlévőségek befollyanak 

és ennek eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet a soron következő 

testületi ülésen.  

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

322/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2003-

2006 közötti időszakból fennálló és a Polgármesteri Hivatal könyvében 

Kábeltelevíziós bekötési és előfizetési díj címen nyilvántartott összesen 

241 645 Ft követelés leírásához.  

Tekintettel arra, hogy ezek 5 éven túli elévült, behajthatatlan tartozások.  

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

18:20 órakor Ruck Márton szünetet rendel el 

18:42 –től az ülés folytatódik.  

 

10. napirendi pont 

Ruck Márton: 10. napirendi pontunk a ¾ évi költségvetési előirányzat módosítása. Szintén 

Szabó Istvánné készítette a beszámolót, kérdezem van-e kiegészítenivalója?  

Szabó Istvánné nincs kiegészítésem.  

Ruck Márton: Akkor megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 

bizottság álláspontját.  



Kraller József. A költségvetés készítésénél meghatároztuk, hogy csak a biztos forrásokkal 

tervezünk, azonban mindig jön közbe olyan, ami a költségvetést módosítja. Jelenleg is 

növelnünk kell a költségvetés összegét, 1 111 751 E Ft-ra módosul a nagysága.  

A bizottság elnöke felolvassa az előterjesztés alapján, miből tevődik össze az emelés.  

Ezeket a módosításokat elfogadni javasolja a bizottság 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

szóló 7/2011. (III.8.) Önkormányzati rendeletet módosító 

26/2011. (XI.30.) Önkormányzati rendeletet 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta. 

 

11. napirendi pont 

Ruck Márton: A következő napirendünk a 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásról 

szóló tájékoztatás. Szabó Istvánné készítette a beszámolót, kérdezem van-e 

kiegészítenivalója?  

Szabó Istvánné nincs kiegészítésem.  

Ruck Márton: Akkor megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 

bizottság álláspontját.  

Kraller József: Az Államháztartásról szóló törvény előírja, hogy el kell készíteni az 

időszakos működésről egy beszámolót minden év november 30-ig. Fontos szerepe van a 

2012. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez. A kiadásunk 83%-os nagyságrend, 

bevételünk 89%-os teljesítést mutat. Időarányosan túlzónak tekinthető, azonban jeleztük a 

féléves beszámolónál, hogy a folyamatban lévő pályázatok miatt fog mást mutatni.  

Az elnök úr az előterjesztés adatait felolvassa.  

Véleményem, hogy sok vállalkozó és őstermelő nem fogja azt az eredményt hozni, mint ami 

alapján részére az előleg ki lett számolva. Az intézmények gazdálkodása fegyelmezett, 

időarányos. Úgy fogadtuk el a költségvetést a 2012-es évre, hogy működési hitelt kell 

felvenni, azonban még erre nem volt szükség. Kérdés a normatíva visszafizetés, hogy 

részletre lehet-e kifizetni. Nincsenek határidőnk túli kifizetetlen számláink. Minimális 

összegű hiteleinket rendben törlesztjük. A bizottság javasolja elfogadni, határozat nem 

szükséges.  

Forgó Pál: Amit én tegnap is elmondtam, az informatikai fejlesztés eredménye. Kiemeltem, a 

fontosságát. Az egy évvel ezelőtti helyzetet figyelembe véve. Nem voltak ilyen pontosak a 

számaink. A pénzügyi vezető napra kész pontos adatokkal tud szolgálni. Ez nagyban elősegíti 

a jövő évi tervezési munkánkat. A tervezéskor hitel felvétellel terveztünk. De egy jó 

gazdálkodással nem kellett azt felvenni. A környező településekhez ezt kimagasló 

eredménynek tekinteném.   



Nagy Attila: Ehhez a teljesítményhez a teljes intézményi rendszer hozzájárult, úgy látom 

teljesíthető lesz és nem kell a hitelt felvenni. Ez egy csapatmunka volt.  

Ruck Márton: A hivatal és az intézmény részéről megfeszített, pontos munkát követeltünk 

meg, és ennek következtében a költségvetést kordában tudtuk tartani.  

Több hozzászólás nem érkezett, a Képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 

 

12. napirendi pont 

Ruck Márton: A következő napirend Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetési koncepciójának megtárgyalása. Szabó Istvánné készítette a beszámolót, 

kérdezem van-e kiegészítenivalója?  

Szabó Istvánné nincs kiegészítésem.  

Ruck Márton: Akkor megadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének, ismertesse a 

bizottság álláspontját.  

Kraller József: Említettem a ¾ éves beszámolónál, hogy jó alapot szolgáltat a 2012-es évi 

költségvetésünk elkészítéséhez. Van sok olyan kérdés, ami törvényhozási szinten 

bizonytalanságot mutat. A meghozott törvényi keretek még nem ismertek. A kormány kiadta 

a 2012. évre szóló törvényjavaslatát, a jelenlegi válság kiküszöbölésére. Takarékossági 

intézkedések bevezetésére. Bevételi oldalt erősíti az arányos adórendszer kialakítása, az 

adócsalási kapuk bezárása. A közszférában több éve nem emelkednek a bérek, alacsony 

jövedelműeknél bérkompenzációt kell alkalmazni. Helyi szinten komoly probléma, a 

minimálbér emelése is minket terhel. Kötelező és nem kötelező feladatokat mérlegelésre 

bízza. Van egy komoly tétel a helyi önkormányzatok részére 20 millió Ft megvonását jelent a 

helyi önkormányzatok részére átengedett személyi jövedelemadó megszűnik. A 2012. évi 

költségvetés elkészítéséhez a bizottsági ülés alkalmával a következő iránymutatást kívánja 

tenni a bizottság: Nem kívánunk megválni sem kötelező sem vállalt, eddig teljesített 

feladatunktól, felhívjuk az intézményeket a takarékos gazdálkodásra. Közfoglalkoztatási 

Lehetőségek ismeretében a maximális kihasználás. A jelenlegi jogszabályváltozások miatt 

nem tervezhető intézmények szerkezeti átalakítása illetve létszámstruktúra. Köztisztviselők 

részére fedezetet kell biztosítani kell a teljesítménykövetelményhez kapcsolódó díjazáshoz. 

Cafetéria rendszer is változás alatt áll, csak a kötelezőt tudjuk bevállalni. Pénzben és 

természetben történő juttatások esetében csak azt kívánjuk megtartani, melyre normatíva 

támogatást fogunk tudni biztosítani. A képviselők tiszteletdíjához nem kívánunk hozzányúlni, 

civil szervezeteket a 2011-es éves szinten tudjuk támogatni Kisebbségi önkormányzatokat a 

normatíván kívül nem tudjuk támogatni. Helyi ünnepeink kapcsán 2011-es szinten tudjuk 

támogatni a Dinnyefesztivált, a Medgyesi Napokat. Fejlesztés terén csak a pályázati 

forrásokkal támogatott beruházásokkal tudunk foglalkozni. Vizsgálni kell a bevételt növelő 

lehetőségeket, kiadásnál az energiatakarékos megoldásokat keresni. Az iránymutatások 

alapján elkészített koncepcióban a kiadási oldal 786 013 000 Ft a bevételi oldal 729 586 000 

Ft. A különbségre a jelenlegi ismereteink szerint működési hitel felvételével irányozzuk elő, 



azonban ha lehetőségünk van rá, akkor nem akarunk ezzel élni. Ez majd a konkrét 

költségvetés tervezésekor meghatározzuk. Az intézményeknél is meghatározásra került a 

bevételi és kiadási oldal.  

Ezekkel az iránymutatásokkal javasolja a bizottság elfogadni az előterjesztést.  

Nagy Attila: Hasonlít a helyzet a tavalyihoz. Iránymutatást nem adtunk a pénzügyi 

csoportnak, hogy mit kezdjen a hiánnyal. Február végén hoztunk súlyos döntéseket. Lehetne, 

hogy ezeket a döntéseket minél hamarabb hozzuk meg. Kerüljük azt a helyzetet, hogy az 

utolsó pillanatban hozzunk súlyos döntéseket. Ebben az évben, februárban nagyon nehéz 

helyzetünk volt. Szerintem, sokkal nagyobb hiánnyal fogunk szembesülni.  

Ruck Márton: Igazad van, mivel februárban súlyos döntéseket kellett meghozni. De akkor 

nem voltak pontos információink még a 2010. évi teljesítésekről. Ez alapján kellett 

költségvetést összeállítani. De most a pontos számok előnyt jelentenek. Jelenlegi koncepció 

törvényjavaslat alapján készült, nem tudjuk, hogyan alakulnak a törvényi szabályok, ezért 

nem is tudunk iránymutatást adni. Ha a mostani koncepciót összehasonlítjuk a tavalyival 

olyan, mint egy költségvetés. Véleményem várjuk meg az információkat, ami tovább viszi a 

módosításokat.  

Szabó Istvánné: A rendelet tervezetet február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek. 

Január 30-al bocsájtja ki az ágazati miniszter a bevételi forrásainkat. A kiadásainkat lehet 

tervezni, a bevételeinket csak január végén kapjuk meg a MÁK-tól. El kell kezdeni, hogy ne 

rohammunka legyen. Legyen idő az alapos kidolgozásra.  

Forgó Pál: az előkészítésről annyit, hogy ez egy koncepció, és sokkal jobb, mint az előző évi, 

de ha még ehhez a hiányhoz hozzávesszük a kincstári visszafizetést, 70-80 milliós hiánynál 

tartunk. Idén igaz 110 millióról indultunk vissza, de én azt kérném, hogy most alaposabb 

számok tudatában tervezzenek. Az első összeolvasás ne olyan legyen, mint az előző évben, és 

ne a képviselő-testülettől várják, hogy honnan vegyenek el. Próbálják már úgy tervezni, hogy 

minél kevesebb legyen a hiány, amit február 15-ig kell produkálni. Jelenleg amit lehet azt, 

mert sok van, amit nem tudunk. Ne kelljen 2-3 fordulón át ugyanazt csinálni, mint idén 

februárban. A nem kötelező feladatokat próbáljuk nyújtani. Működésre nem javaslom, hogy 

hitelt vegyünk fel, csak beruházás megvalósításához.  

Liker János: Valamilyen jellegű iránymutatást kell, hogy kapjon a költségvetés 

elkészítéséhez a pénzügyi csoport. Vegye figyelembe az előző költségvetés struktúráját és 

ahhoz képest tervezze meg, vagy végig kell menni a listán és mondani, hogy mit húznak le.  

Ruck Márton: A bizottság azt javasolja, hogy egyenlőre a nem kötelező feladatok kerüljenek 

bele, így kezdődjön az elkészítés. A bevételi oldalon nem látunk még tiszta képet. Ha 

minisztériumban meghozzák a döntéseket, akkor tudjuk megnézni, hogy az adott hiánnyal mit 

tudunk kezdeni. Még nagyon sok minden változhat.  

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 



323/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Medgyesegyháza 

Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi prioritásai az alábbiak: 

 

 Intézményrendszer jelenleg hatályos jogszabályi keretek között  történő, lehető 

legtakarékosabb működtetése, a 2011 évben ellátott önként vállalt feladatok 

megtartásával 

 Közfoglalkoztatási lehetőségek maximálás kihasználására kell törekedni 

 Intézményi szerkezetben és létszámban a Képviselő-testület nem tervez változást 

 A foglalkoztatott köztisztviselők teljesítmény-követelményekhez kapcsolódó 

díjazásához fedezetet biztosítani kell 

 Csak a kötelező mértékű Cafeteria juttatások tervezhetőek 

 A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokból csak a központi normatíva 

támogatásban részesített ellátásokat kívánja megtartani 

 Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a 2011. évi megállapítotthoz képest nem 

módosul 

 A civil szervezetek támogatására legfeljebb a 2011. évi összeggel egyező mértékű 

támogatás tervezhető 

 A kisebbségi önkormányzatok normatíván felüli támogatását nem tervezi a Képviselő-

testület 

 A helyi ünnepek, rendezvények támogatása legfeljebb a 2011 évi szinten történhet 

 A fejlesztési lehetőségek közül a pályázati forrásokkal támogatottakat kell előnyben 

részesíteni 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzat saját bevételeinek beszedésére, a 

kintlévőségek behajtására. 

 

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 

összeállítása a 2012. évi koncepció prioritásai, a szabályozási környezet változásai és a 

gazdálkodási, gazdasági környezet lokális hatásainak figyelembe vételével kell, hogy 

történjen.  

 

 Határidő:  értelemszerűen 

             

Felelős:Ruck Márton polgármester 

  Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző 

  Liker János aljegyző 

  Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 

  Intézményvezetők 

 

 



1. számú bejelentés  

Ruck Márton: Dr. Kovács Imre küldte meg részünkre a Legfelsőbb Bíróság ítéletét. Ezt is 

tárgyalta a pénzügyi bizottság, meg is adnám a szót az elnök úrnak. 

Kraller József: A normatíva visszafizetése kapcsán megállapított hiányosságok miatt 

elmarasztaltak minket. A fizetési kötelezettség részünkre életbe lépett. Részletfizetési 

kérelmet adtunk be.  

Nagy Attila: Mennyi a pontos összeg? 

Szabó Istvánné: 13 607 317 Ft plusz kamata. A kamattal együtt 17-18 millió forint.  

Ruck Márton: Nincs döntési kényszerünk, csak tájékoztató volt.  

2. számú bejelentés. 

Ruck Márton: Következő bejelentés a Süllős és Süllős Kft. bejelentése, mely az étkeztetéssel 

kapcsolatban a normaemelésre irányul. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság, meg is adnám a 

szót az elnök úrnak. 

Kraller József: A bizottság javasolja elnapolni a kérelem megvizsgálását, a már korábban 

említett terveink kialakulásáig.  

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

324/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Süllős és Süllős 

Kft. normarendezésre tett javaslatát elnapolja. A decemberi soron következő 

ülésen kívánja megtárgyalni.  

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Forgó Pál: Néztük a Kft. szerződésében a felmondási időt, mely 6 hónap. Van időnk 

kidolgozni, számok tükrében megvizsgálni, hogy állna a dolog, ha más módon üzemeltetné az 

önkormányzat. Mikor mondanánk fel velük a szerződést? 

Ruck Márton: A következő testületi ülésre egy olyan anyagot kell elkészíteni, ahol nagy 

vonalakban ennek a működésnek a lehetőségeit megvizsgálnánk. Megvizsgálnánk a jogi 



részeket is és a költség oldalát is. Következő ülésre el kell készíteni egy ilyen anyagot. Ez 

alapján tudunk dönteni a felmondásról és arról, hogy mely időben lenne legcélszerűbb átvenni 

ezt a szolgáltatást.  

Nagy Attila: A koncepciót is befolyásolja, ezért megfelelő számításokat kell kapnunk.  

Ruck Márton: Előkészítő anyagot próbálunk készíteni, megnézzük a jogi és gazdasági 

oldalát is.  

Dr. Várszegi Tamás: Figyelembe kell venni az iskolai tanévet. A hat hónapos felmondási 

időre fel kell készülni.  

Ruck Márton: A váltás célszerűbb lenne, ha a nyári szünet idejére esne.  

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

325/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, 

hogy a decemberi soron következő ülésre a konyha esetleges önkormányzati 

működtetésének lehetőségeit, jogi és pénzügyi feltételeit vizsgálja meg. 

Valamint vizsgálja meg, hogy mely időponttól célszerű a Süllős és Süllős Kft-

vel a szerződés felmondása, a felmondási idő valamint az iskolai tanév 

figyelembe vételével. 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

3. számú bejelentés 

Ruck Márton: A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ kérelme. Ezt is tárgyalta a 

pénzügyi bizottság, megadom a szót a bizottság elnökének.  

Kraller József: Az intézmény vezetőjének kérelme egy pályázathoz tartozó számla 

kifizetéséhez kapcsolódik. Az interaktív táblákhoz hálózat kialakítására került sor, melyek 

nem szerepeltek a pályázatban. Forrásuk nincs 167 100 Ft-ról van szó. Valamint 

villanyszerelési munkálatok merültek fel a tornacsarnokban elhelyezésre került kondigépek 

miatt. A bizottság azt javasolja, mivel a tartalékunk leterhelt, hogy a saját költségvetéséből 

próbálja kigazdálkodni ezt az összeget.  

 



Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

326/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály 

Nevelési és Oktatási Központja a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0344 számú pályázat 

során keletkezett többletkiadásához, valamint a villanyszerelési munkálatokból 

keletkezett kiadásaihoz szűkös anyagi lehetőségei miatt nem tud anyagi 

támogatást biztosítani.   

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

4. sz. bejelentés 

Ruck Márton: Következő bejelentés az Önkormányzat biztosítási szerződésének felmondása. 

A pénzügyi bizottság tárgyalta, megkérem az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság 

álláspontját.  

Kraller József: A Hivatalt megkereste egy alkusz Kft. melynek célja, segítséget nyújtani 

kedvezményesebb biztosítási feltételek megtalálásában. Az évforduló január 01. és egy 

hónapi felmondási idő, ezért fel kell mondani már most a jelenlegi biztosítást. Az a cél hogy 

kevesebb összegért kedvezőbb ajánlatot tudjunk elfogadni. Javaslat, hogy éljünk ezzel és 

mondjuk fel a jelenlegi biztosításunkat.  

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

327/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aegon 

Biztosító Rt-vel kötött 43285 számú vagyon és felelősség biztosítását 2012. 

január 22-vel megszűnteti, azt a biztosító tudomására hozza 30 nappal az 

évforduló előtt. 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Ruck Márton: Egyéb írásos bejelentés nincs. Van-e valakinek bejelenteni valója?  

Nagy Attila: Megdöbbentem pár napirendi ponttal ez előtt, és a végére hagytam a 

mondanivalómat. A Dr. Kovács Imre ügyvéd úr által megküldött Legfelsőbb Bíróság által 



hozott ítélet kapcsán szeretném megkérdezni, hogy jól érzékelem, hogy sem a polgármester úr 

sem a képviselő-testület nem kíván személyi felelősséget megállapítani ebben a kérdésben? 

Ruck Márton: Ebben az ügyben a Legfelsőbb Bírósági döntése az eljárásra vonatkozóan 

kezdeményeződött. Az ügyet illetően a testületnek már hónapokkal ez előtt megszületett az a 

döntése ami megszületett és nem voltunk abban a helyzetben, hogy ebben az ügyben fegyelmi 

eljárást tudtunk volna kezdeményezni. Mivel van egy olyan passzusa a fegyelmi eljárásnak, 

hogy a tudomásra jutástól 30 napon belül meg kell indítani a fegyelmi eljárást. Ezen 

túljutottunk, nem is indíthattuk meg az eljárást. Nem élhettünk fegyelmi eljárással. A 30 nap 

eltelt.  

Nagy Attila: Nem tudom elfogadni a választ. Mivel a 4 millió úgy gondolom kevesebb, mint 

a 13 millió. Ezt a képviselő-testület következetlenségének fogom fel. Ez a testület részéről 

elfogadhatatlan, mivel a személyi felelőst meg kellett volna tenni. Legalább egy belső 

vizsgálatot meg kell tenni. A fegyelmi határidő lejártával egyetértek, úgy gondolom legalább 

egy belső vizsgálatot kellett volna kezdeményezni. Több fórumon leírta, hogy a 4 millió fot 

ügyében meg kellett indítania a fegyelmi eljárást. Javaslatom egy belső vizsgálat elvégzését. 

Kérem a magyarázatot, hogy miért nem vizsgáljuk ki az ügyet.  

Ruck Márton: Döntést kell hozni, hogy induljon-e egy belső vizsgálat. Mivel 2007-es eset, 

ezért már korábban vizsgálatot kellett volna indítani. Nem a mi tisztünk ebben az ügyben 

felelőst keresni. Kérdésem, hogy ezt a belső vizsgálatot megindítsuk-e és kivel szemben 

milyen eljárást.  

Kraller József: Úgy gondolom, hogy jelen dokumentum alapján mondja ezt a véleményét. 

Minden képviselő társam rendelkezésére áll a vizsgálati anyag, és az egyik döntésben 

egyértelműen ki lett emelve a jegyzői felelősség kérdése. Az ítéletben már megállapított a 

jegyző felelőssége, ezért már nincs szükség további vizsgálat megtételére.  

Forgó Pál: Furcsállom ezt a bejelentést, mivel képviselőtársam képviselő volt már az elmúlt 

években. Lehetősége lett volna már korábban is vizsgálat elindításában. Többször szerepelt 

már a testület előtt is, és húztuk az időt, és a képviselő-társaim társaim is tudták hogy 

emelkedik csak a késedelmi pótlékot. Ezt kár volt idáig húzni az elmúlt testületnek is. Már 

akkor el kellett volna fogadni a másodfokú bíróság határozatát is és nem került volna ennyibe 

és már akkor is lehetett volna fegyelmi tárgyalást elindítani. Lehetőség lett volna rá, már sok 

alkalommal tárgyaltuk. Jegyző úr közös megegyezéssel fel lett állítva. Felelős a jegyző, mit 

vizsgáltunk volna. Le volt írva. Ezt az ügyet a testület lezárta, ez csak egy értesítés. Ezt a 

döntést tudtuk már előre. Jó volna egy részletfizetési kedvezmény. Ezt a költségvetésünket 

hazavágná. Tudom, milyen aspektusból indítod, de én nemlegesen fogok szavazni.  

Ruck Márton: Igen több helyen lenyilatkoztam mindkét ügyet párhuzamosan. Úgy 

gondolom kötelességünk ezekről a dolgokról beszélni. 2007-es ügyről beszélünk és eddig 

nem nagyon hallottunk ezekről a dolgokról. Sem mi sem a lakosság. Ez a testület úgy indult, 

hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba és induljunk tiszta lappal.  



Nagy Attila: Én sem értek egyet sok dologgal. Többek között senki nem mondhatja ki egy 

munkavállalóról, hogy ő a felelős. Ezt nem lehet kimondani egy munkavállalóról. Ezekkel a 

kijelentésekkel vigyázni kell. Lett volna módja elindítani, nem indította el. Ez a testület akkor 

keresse meg ki hibázott. Ha jogszerűen jár el, akkor legalább egy belső vizsgálatban keresse 

meg ki a felelős. Ha az én normatíva ügyem eljutott volna a legfelsőbb bíróságig, akkor ebből 

sem lett volna ügy?  

Ruck Márton: Eddig is itt voltál együtt szavaztál a képviselő-testülettel. Igazad van, nem 

mondhatjuk ki nem is mi mondtuk ki. Úgy gondolom, indíthatunk vizsgálatunk, de egy 

bírósági döntést nem hiszem, hogy űberelnünk kell.  

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal 

tartózkodás nélkül hozta a Ruck Márton polgármester által kihirdetett alábbi határozatot: 

 

328/2011 (XI.29.) Kt. határozat:  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évben 

jogosulatlanul a központi költségvetésből igénybevett támogatás és 

járulékainak visszafizetése ügyében nem kíván további felelősöket keresni, 

belső vizsgálatot indítani. 

 

 Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Ruck Márton polgármester 

Ruck Márton: Szeretném kérdezni, van-e még valakinek bejelenteni valója? 

Knapcsikné Király Gyöngyi: November 27-én volt a véradók napja és szeretném 

tájékoztatni a testületet és a nézőket, hogy csütörtökön Mezőkovácsházára meghívást kaptam 

négy véradó társammal egy ünnepségre. Mind a négyen hetvenszeres véradók lesznek és 

ebből az alkalomból fogják őket köszönteni. Megragadnám az alkalmat, hogy december 12-én 

véradás lesz Medgyesegyházán. .  

Több bejelentés nem volt, Ruck Márton polgármester az ülést 19:50 órakor bezárta. 

k.m.f. 

 

 Ruck Márton        Liker János 

 polgármester       aljegyző 

 

 

 

         Simonka Jánosné  

         jegyzőkönyvvezető 


