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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 
26-án 14.30 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. 
projekthez szükséges eszközök szállítása tárgyú közbeszerzési 
eljárásának eredménye 

2. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt 
szerződések módosítása 

3. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosítása 

4. Házi gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés 
felmondása 

5. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

113/2014. (VIII.26.) 

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekthez 
szükséges eszközök szállítása (ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0036) - 
Mobil színpad, hangosítás eszközei” Kopexco Kft. 

2014. szeptember 15. 

114/2014. (VIII.26.) 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt Vito Kft-
vel kötött Vállalkozói Szerződés 1. sz. módosítása 

2014. augusztus 31. 

115/2014. (VIII.26.) 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt Borosvill 
Kft-vel kötött Vállalkozói Szerződés 1. sz. módosítása 

2014. augusztus 31. 

116/2014. (VIII.26.) Házi gyermekorvosi munkakör betöltése 2014. szeptember 30. 

117/2014. (VIII.26.) 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt 
keretében megvalósítandó történelmi bemutató film készítése 

2014. szeptember 15. 

118/2014. (VIII.26.) 

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt 
keretében megvalósításra kerülő 0189/15 hrsz parkoló 
csereszerződése 

2014. augusztus 31. 

119/2014. (VIII.26.) 

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt 
keretében megvalósításra kerülő 0184 hrsz-ú sétány 
csereszerződése 

2014. augusztus 31. 
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Bélapátfalva, 2014. augusztus 26. 
 
 
 
 
                     Ferencz Péter   Fehér Lászlóné  
 polgármester   címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

16/2014.(VIII.29.) Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 

26-án 14.30 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
     Kary József alpolgármester  
   Barta Péter, Bajzát Zsolt, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Vizy Pál 

testületi tagok 
 
            
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Csákvári Ádám pénzügyi előadó 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Meghívott vendég: dr. Kiss Dávid Procura-Consulting Kft. közbeszerzési tanácsadó 
                                      
        
                                                          
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait a meghívott vendéget és a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a 
meghívóban szereplő napirendi pontok két napirendi ponttal való kiegészítésére. 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 
 
 

N a p i r e n d 

 
1. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez 

szükséges eszközök szállítása tárgyú közbeszerzési eljárásának 
eredménye 

2. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt 
szerződések módosítása 

3. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
4. Házi gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés felmondása 
5. Bélapátfalva Apátság történelmi bemutató film készítése 
6. Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál tárgyú pályázathoz 

földterület csere  
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez 
szükséges eszközök szállítása tárgyú közbeszerzési eljárásának eredménye 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Csűrös Zoltánt a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet, 3 
cég adott be árajánlatot. A Bíráló bizottság megtartotta ülését és javaslata alapján a 
Kopexco Kft. ajánlatát javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
dr. Kiss Dávid közbeszerzési tanácsadó: 
Elmondja, hogy a Bíráló bizottság megtartotta ülését az árajánlatok beérkezése után, 
és javaslatot tett a Kopexco Kft. kedvező árajánlatának elfogadására.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel javaslat. Kéri szavazzanak a 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez szükséges 
eszközök szállítása tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről a Bíráló 
bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági bizottság javaslata alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

113/2014.(VIII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a Bíráló Bizottság döntése alapján, hogy a „Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási örökség bemutatása a 
Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekthez szükséges eszközök szállítása 
(ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0036) - Mobil színpad, hangosítás eszközei” 
tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó értékű Kbt. 122/A. § bekezdés 
szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítsa.  

Az eljárás nyertese  

         KOPEXCO Kft. Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 32.  Ajánlati ár:   
8.418.580,- Ft + Áfa 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 

Határidő:  2014. szeptember 15. 
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Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt 
szerződések módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kéri, Csűrös Zoltán Pénzügyi és 
Gazdasági bizottság elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet, határidő 
módosításról lenne szó, ezért van szükség a szerződés módosítására. A Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-
testület tagjait, szavazzanak a „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai 
Apátságnál” c. projekt sétány világítás és apátsági kis épület felújítása 
szerződésének módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

114/2014.(VIII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt Vito Kft-vel 
kötött Vállalkozói Szerződés 1. sz. módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozói 
Szerződés 1. sz módosításának aláírására. (1. melléklet) 
 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a „Vallási örökség bemutatása a 
Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt sétány, út és parkoló építés szerződés 
módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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115/2014.(VIII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt Borosvill Kft-vel 
kötött Vállalkozói Szerződés 1. sz. módosítását. (2. melléklet) 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozói 
Szerződés 1. sz módosításának aláírására. 

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 
 

 
III. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet. Kérdezi Csákvári Ádámot a pénzügyi 
előadót kíván-e, kiegészítést tenni. Kéri, Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági 
bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. 

Csákvári Ádám pénzügyi előadó: 
Elmondja, hogy az indoklás részben részletesen leírtak mindent, ezen kívül nem 
kíván kiegészítést tenni.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy pár kérdés merült föl a tervekről a bizottsági ülésen. Megkaptuk a 
válaszokat polgármester úrtól. Folyamatban van a parókia korlát építése, valamint az 
építési munkálatok. A Pénzügyi és Gazdasági bizottság kiegészítés nélkül 
elfogadásra javasolja. 

Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról az 
előterjesztés szerint.  

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
16/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendeletet a 2014. évi költségvetésről szóló 
2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását. (3. melléklet) 
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IV. Napirend 
Házi gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés felmondása 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy Dr. Varga 
György több éve külföldön dolgozik, praxisa nem lett értékesítve. A Városi 
Önkormányzatnak kell majd új szerződést kötnie. Az állást szaklapokban fogjuk 
hirdetni a Képviselő-testületi döntés után.  
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
házi gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés felmondásáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

116/2014.(VIII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy dr. Varga György házi gyermekorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződését felmondással 
2014. november 30. napjával megszünteti, valamint pályázatot ír ki – 
területi ellátási kötelezettséggel – házi gyermekorvosi munkakör 
betöltésére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására. 
 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
V. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, hogy az Apátsági projekthez kapcsolódik, egy 
történelmi dokumentumfilm készítése az Apátságról, valamint arról hogyan éltek itt a 
szerzetesek. Patkós Attila úr fel van kérve a kommentálásra. 3 európai nyelven és 
magyarul készülne.  A projekt menedzser 3 céget javasolt a film elkészítésére. 
Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Csűrös Zoltán 
Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
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Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy mi ez az előterjesztésben említett meglévő dokumentum, amit át 
szeretnének dolgozni. Ki fogja majd eldönteni, hogy jó vagy nem a film?  
 
Kary József alpolgármester: 
Kérdezi, hogy valóban dokumentumfilmet szeretnénk-e? Sarok felhatalmazások 
nélkül nem lehet szerződést kötni. A benyújtott ajánlatokat majd a Képviselő-testület 
fogadja el.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, szavazzanak a Bélapátfalva Apátság történelmi bemutató film készítéséről az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

117/2014.(VIII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt keretében 
megvalósítandó történelmi bemutató film készítésére az alábbi cégek 
kerüljenek meghívásra: 
 
1./ A cég neve: Livepoint Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1024 Budapest Keleti Károly utca 8. 
 
2./A cég neve: HDTV Hírstúdió Kft. 
Székhely: 1145 Bp. Róna utca 174, 
 
3./A cég neve: HD Visual KFT.  
Székhelye:1132 Budapest, Váci út 32. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhívás 
vállalkozásoknak történő megküldésére. 

 
Határidő: 2014. szeptember 15. 

Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy földterület cseréről lenne szó, a 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztés – Vallási örökség bemutatása a 
Bélapátfalvai Apátságnál” tárgyú ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0036 számú projekt 
keretében megvalósításra kerülő parkoló 0189/5 hrsz-ú területe nem elegendő a 
parkoló megépítésére, ezért a szomszédos telekből terület hozzácsatolása 
szükséges. Ez a terület Mikó Károly úr területe volt, helyette önkormányzati 
területeket adtunk. A mérnökök rájöttek, hogy más a helyrajzi szám, ráadásul a 
földhivatalban kisebb terület van megjelölve, mint valójában. A sétány 
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megvalósításához a 0183/8 hrsz-ú ingatlanhoz 111 m2 nagyságú terület 
hozzácsatolása szükséges a szomszédos földterületből. Az önkormányzat a 
szomszédos telek tulajdonossal, Köves Judittal megegyezve a 052/9 hrsz-ú, volt 
szeméttelep melletti ingatlanából 690 m2 /parkoló/, valamint 111 m2 /sétány/ 
nagyságú területet cserél el. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. Kéri, Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnökét ismertesse a bizottságon elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést egyhangulag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál tárgyú pályázat parkolóhoz, 
hogy a 0189/5 hrsz-ú önkormányzati területhez 690 m2 szükséges melyet a 
szomszédos 0189/13 hrsz-ú ingatlanból a tulajdonos Köves Judit biztosít 
csereszerződéssel.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

118/2014.(VIII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt keretében 
megvalósításra kerülő parkoló Bélapátfalva 0189/5 hrsz-ú ingatlanához a 
szomszédos Bélapátfalva 0189/13 hrsz-ú ingatlanból 690m2 terület 
szükséges. 
Köves Judit a tulajdonában lévő Bélapátfalva 0189/13 hrsz-ú ingatlanból 
690 m2 –t biztosít Bélapátfalva Város Önkormányzatának, melyért 
Bélapátfalva Város Önkormányzat a tulajdonában lévő Bélapátfalva 052/9 
hrsz-ú ingatlanból Köves Juditnak 690 m2-t biztosít csereszerződéssel.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés 
megkötésére. 
 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, szavazzanak a Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál tárgyú 
pályázat sétányhoz, hogy a 0184 hrsz-ú önkormányzati területhez 111 m2 szükséges 
melyet a szomszédos 0183/8 hrsz-ú ingatlanból a tulajdonos Köves Judit biztosít 
csereszerződéssel.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

119/2014.(VIII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt keretében 
megvalósításra kerülő sétány Bélapátfalva 0184 hrsz-ú ingatlanához a 
szomszédos Bélapátfalva 0183/8 hrsz-ú ingatlanból 111m2 terület 
szükséges. 
Köves Judit a tulajdonában lévő Bélapátfalva 0183/8 hrsz-ú ingatlanból 
111 m2 –t biztosít Bélapátfalva Város Önkormányzatának, melyért 
Bélapátfalva Város Önkormányzat a tulajdonában lévő Bélapátfalva 052/9 
hrsz-ú ingatlanból Köves Juditnak 111 m2-t biztosít csereszerződéssel.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés 
megkötésére. 
 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
Érdeklődik a Vörösmarty úti övárokkal kapcsolatban. Azt gondolja az Apátság út 
melletti árok is segítséget jelentene a Temető hátsó kapujától az első kapuig, az út 
állagát ezzel megőrizhetjük.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy megtalálták a régi árkot, kitisztítása megkezdődött, és az árok be 
lesz kötve a temetőhöz a fogadó aknába, konyhakertet nem érint, közös megegyezés 
alapján jött létre ez a döntés. 
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
A tv3-mal kapcsolatosan a nézőket tájékoztatni kellene. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy Barta Győző úrral egyeztetés volt a napokban, az átmeneti javítás 
hamarosan, e héten elkészül. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
                     Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 


