Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-8/2013. iktatószám
8. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15-én
(pénteken) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársak
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, az előadókat, és Dr. Nagy
Éva körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalásra történő
beterjesztése
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési kommunális jellegű
szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás
igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi I. félévi Munkaterve
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bejelentések
Felvételre javasolta a napirendi pontok közé 4. napirendi pontként, és 5. napirendi pont lesz a
Bejelentések, a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének megbízási díjazásáról szóló döntés
meghozatalát.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal
kapcsolatosan?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének beterjesztése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének beterjesztését.
Elmondta, hogy az idei költségvetés bizonyos részeiről már beszéltek, úgymint a közös
önkormányzati hivatal kialakítása, a létszámcsökkentések, a közösen fenntartott óvoda.
Összességében az önkormányzat költségvetése a legelső számításoknál nagyon komoly hiányt
mutatott, ami 30 millió forint körüli összeget mutatott. A pénzügyes kollegákkal többszöri
megbeszéléseket tartottak, és a bevételi oldalt próbálták bővíteni, és amikor a bevételi oldalon
teljesíthetőnek tűnő adatok alakultak ki, akkor ehhez próbálták alakítani a kiadási oldalt. A
közművelődési oldalra egy célzott normatívát 1.170 Ft/fő/lakos összegben biztosít a kormány
és mivel az önkormányzat ilyen szakfeladaton személyt nem foglalkoztat, ezért várhatóan
hamarosan álláspályázat lesz kiírva. Kiadási oldalon két személlyel csökkent a létszám, de a
piac, és a temető felügyelet szakfeladaton szintén egy személy lesz foglalkoztatva. A feladat
el volt látva, csak nem szakfeladaton foglalkoztatott személlyel, hanem közfoglalkoztatás
keretében, vagy más munkaügyi pályázati lehetőség igénybevételével. Jó hírnek mutatkozott,
hogy a közétkeztetés szakfeladatnak nőtt a normatívája, és az emelt normatívából egy
viszonylag nem túltervezett térítési díj mellett sikerül közfoglalkoztatással kombinálva a
jelenlegi létszámot továbbfoglalkoztatni a konyhán, és az idén tervezi az önkormányzat, hogy
a konyhánál időközi vizsgálatokat fog tartani. A konyha működése a mostani elképzelés
szerint tartható lesz. A nagyon deficites tevékenység maga az önkormányzat, a
községgazdálkodás, a kötelező feladatok ellátása. A közös önkormányzati hivatallal tervezett
létszámokra dologi kiadás nem volt betervezhető, mert a bérek teljes egészében
felemésztették a bevételeket. Nagyon fontos tétel, ami nem szerepel a költségvetésben az,
hogy jelenleg nincs tervezve a képviselők tiszteletdíja, így van mérlegbe hozva a költségvetés.
Van még néhány kritikus pont a költségvetésben, a kertészszigeti adósság be van tervezve,
amely közel 6 millió forint, és a fejlesztés teljesen külön van kezelve. A fejlesztéshez
tervezett bevételt pedig egy ingatlan értékesítése, az Ady Endre utcai ingatlan eladásából
származó bevétel biztosítaná a fedezetet. A működési oldalon minden kiadás úgy is fog
teljesülni, ahogyan tervezve van, mert minden kiadás reális. Ha nem részarányosan
teljesülnek a bevételek az komoly problémát jelenthet.
A költségvetésnek február 15-e a beterjesztési határideje, és március 15-ig van lehetőség az
idei évi költségvetést elfogadni. A képviselők tiszteletdíjával kapcsolatosan említené meg,
hogy érdemes még várni olyan TÖOSZ-os kezdeményezésre, és azokra a csoportosulásokra,
amelyekre a kormány biztosítana még normatívát. Bár a képviselők tiszteletdíja nem
kötelezően finanszírozandó feladatként jelöli meg az önkormányzatnak a törvény. A
horgásztó működtetésével kivételével az önkormányzat a költségvetésében csak kötelező
feladatokat igyekszik ellátni, és a vállalt feladatok esetében fő kritérium, hogy ott állami
támogatás nem jelenhet meg, a tavalyi kiadások és bevételek alapján lehet gazdálkodni.
Bárhogy is alakul a költségvetés, és bármilyen tervezhető forrás keletkezik még, az sem
feltételezi azt, hogy a képviselői tiszteletdíjakat kell előtérbe sorolni, hiszen említette, hogy
más kritikus területek is vannak még.
Ami még fontos tudnivaló, hogy az önkormányzat gépparkját is muszáj volt csökkenteni,
erről polgármesteri hatáskörben rendelkezett. A településen belül az ételszállítást nem
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személygépkocsival, hanem erre rendszeresített kézi kocsival fogják megoldani. Az
önkormányzat a 1,2 tonnás kisteherautóját leállítja, és közös használatúvá válik a BUCSA-ÉP
Kft-vel a kft teherautója. Az önkormányzat kisteherautóját értékesíteni szeretnék. Ismert a
múltja, folyamatosan karban volt tartva, így még mindenféleképpen értéket képvisel.
A HOS-707 forgalmi rendszámú autóval kapcsolatosan felvetette üzemeletetésre a KIK
számára. A KIK nagyon üdvözölte a dolgot, és reméli, hogy hamarosan meg is fognak
állapodni.
A témával kapcsolatosan kéri is a képviselőket, hogy az üzemeltetésre való átadásról
hozzanak a felhatalmazásról döntést.
Ha odáig jutnak, hogy a konkrét megállapodást megkössék, akkor legyen egy döntés a
felhatalmazásról.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a HOS-707 forgalmi rendszámú
személygépkocsit Bucsa Község Önkormányzata átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ részére, közfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzata 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
15/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
A HOS-707 forgalmi rendszámú személygépkocsi üzemeltetésre történő átadása a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Bucsa Község
Önkormányzata a HOS-707 forgalmi rendszámú személygépkocsit a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére üzemeltetésre átadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetésre történő átadásra
szóló Megállapodás aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Közben Dr. Serester Zoltán képviselő távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 7
főről 6 főre csökken, a szavazatok száma is 7-ről 6-ra csökken.
Kláricz János polgármester: Kérte, hogy a továbbiakban a képviselők tegyék felé kérdéseiket
Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésével kapcsolatosan.
Szeretné már most jelezni, hogy a
Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testülete sem fogadta még el a költségvetését, lehet-e tudni, hogy miért nem
fogadták el? Gondolja, hogy bizonyos indokok miatt, és végül is amellett döntöttek ők is,
hogy a TÖOSZ-os események miatt sem hoznak még döntést, nem lehet még tudni, hogy
lesz-e plusz pénz, plusz normatíva.
A Gazdasági Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a képviselők felelnek az önkormányzat
működőképességéért.
A bizottság elnöke javasolta a képviselők tiszteletdíja visszaállítását. Véleménye szerint akkor
is lehet vállalni a képviselőséget, ha külön honoráriumot nem kapnak érte a képviselők, illetve
másképp is meg lehetne köszönni, akár egy képviselői vacsorával, ha lesz a költségvetésben
ilyen forrás. Ha azonban most maradnak ennél az álláspontnál, javasolja, hogy a költségvetést
a mai ülésen ne fogadják el, napolják el a döntést, és majd március 15-ig, ami még egy
hónapot jelent, újratárgyalják az új információk birtokában.
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Kláricz János polgármester: Az országgyűlési képviselők is különböző állásponton vannak.
Vannak olyan képviselők, akik nem látják akkora problémának a köztisztviselői létszám
meghatározást. A községi szintekről nem volt arányban a feladatelvonással a forráselvonás. A
három településnek az iktatott ügyirata közel 9000 db, ami pedig elkerült ügyirat nem haladja
meg a 200 db-ot. Ebből még ha nem is lehet egyenes arányosításról beszélni, akkor sincs
összhangban. Bízik benne, hogy vissza tudják állítani a tiszteletdíjat, nincs ellene a
tiszteletdíjnak, de március 15-ig van jogi lehetőség arra, hogy a költségvetés elfogadásra
kerüljön. Ha bármilyen többletforrás fog bejönni akkor azokat a már említett célokra és
irányokra kell majd felhasználni és eleget tenni.
Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy mit jelentene, ha az öregek napközi otthonát
visszahozná az önkormányzat Dévaványáról.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Ahhoz, hogy ezt tisztán lehessen látni ismerni kell
az állami normatívát, a gondozási díjakat, az épület fenntartást stb. Nem gondolja, hogy túl
lenne finanszírozva.
Kláricz János polgármester: Jelenleg még van olyan normatíva, ami a társulásokat ösztönzi,
de ez csak félévig lesz így, az a meglátása, hogy hamarosan napirendre fog ez kerülni.
Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy a földhaszonbérleti díjak is bele vannak
tervezve a költségvetésbe?
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A bérleti díjak sorában természetesen tervezve van
a többi bérleti díjjal együtt, de nevesítve nyilván nincs. Az összegjelentős, közel kétmillió
forint.
Faluházi Sándor alpolgármester: Úgy gondolja, hogy most kellene kialakulni egy olyan
költségvetési modellnek, ami a további években is használható.
Fenyődi Attila képviselő: Az önkormányzat tűrőképességét teszik próbára. Amikor a vidék
fejlesztéséről beszélnek, akkor miért teszik tönkre a falvakat. A városoknak mindig többet
adnak.
Kláricz János polgármester: Egy olyan „ollózás” lett végrehajtva, amit ha az önkormányzatok
kibírnak, akkor ez lesz a későbbiekben a kiinduló alap. Nagyon komoly gondok lesznek. A
kormány a határokat feszegeti, mi az a határ, amit az önkormányzatok még kibírnak.
Ez hamarosan ki fog derülni. Az a probléma, és mint kormánypárti polgármester mondja ezt,
hogy mindig minden az utolsó percben dől el, nincs egy tervezhető folyamat, a
létszámcsökkentés végre lett hajtva, ha fél évben dől el, hogy mégis lesz még valamilyen
forrás, az már „eső után köpönyeg”. Jó lenne előre tudni, hogy miként rendelkezik még a
kormány. Érzi azt minden képviselő, hogy közpénzről van szó, és felelősen gondolkodnak itt
és a környező településen is a képviselők.
Faluházi Sándor polgármester: Úgy érzi, hogy a kormány arra gondol, hogy legtöbb helyen
kormánypárti polgármester van, sok esetben kormánypárti testület. Többet viselnek el és
többet tűrnek.
Kláricz János polgármester: Jobban el tudják mondani a véleményüket.
A képviselők további rövid kötetlen beszélgetést folytattak, illetve mivel több kérdés már nem
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volt a költségvetéssel kapcsolatosan, így Kláricz János polgármester lezárta a napirendet
azzal, hogy nem javasol döntést hozni, Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló döntést e l n a p o l j a.
2. napirendi pont: Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági
szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa község
Önkormányzat Képviselő-testületének a települési kommunális jellegű szilárd és folyékony
hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló
8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője a mai ülésen nem tud jelen
lenni, de a Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen tájékozatta a bizottság tagjait a díjak
emeléséről.
Az utóbbi időben jelentősen drágult az üzemanyag, illetve a gépparkot is hamarosan le kell
cserélni, és ami igazán jelentős, az az, hogy új tétel is megjelent az ártalmatlanításban, amit
lerakási járuléknak neveznek, amit a BUCSA-ÉP Kft üzleti modellje már nem tudja viselni.
Felvetődött jogosan a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha a 10 %-os csökkentést felvetnék?
Remélik, hogy régiós szinten lesz ez a kérdés kezelve, és figyelembe lesznek véve a kisebb
települések, ahol nem olyan magasak ezek a díjak, hiszen van olyan település, ahol az éves
szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási díj 30.000 Ft.
Faluházi Sándor alpolgármester: Megemlítette azt, hogy a közüzemi adó is hihetetlenül
rosszul van megállapítva. A vezetékszakasz hosszára van megállapítva, de nem mindegy,
hogy egy-egy szakaszra hány fogyasztó esik, tehát mennyi víz van értékesítve, és ennek
ismeretében ugyanannyi adót kell fizetni.
Kláricz János polgármester: A hulladékdíj megállapításánál mindig igyekeztek figyelembe
venni, hogy lakosoknak megfelelő legyen. Úgy gondolja, hogy az emelés elviselhető.
A szennyvíz szippantási díja még most sem éri el a 2010 évi díjakat, hiszen az elmúlt években
nem eszközöltek emelést, csak a kötelező áfa emelkedés miatt volt magasabb a díj.
A mostani emelés mellett ugyanazok az érvek szólnak, mint a szilárd hulladéknál. Sajnos a
gépparkban is jelentős meghibásodás történt, a szippantó tartály összeroppant. A
nettóemeléssel 450 Ft-ot fog emelkedni a díjtétel, de még így is 250 Ft-tal alatta marad a
2010. évinek. Sajnos ezeket az emeléseket tudomásul kell venni.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy mi volt a véleménye a bizottságnak?
Biró Endre a Gazdasági Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság elfogadásra
javasolta a díjemeléseket.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa község Önkormányzat
Képviselő-testületének a települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék
kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.)
önkormányzati rendeletének módosítását.

5

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről,
a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről
szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bucsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 19. pontja, és
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a község köztisztaságának fenntartása és védelme érdekében, a települési kommunális
jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az
alábbiakban módosítja:
1.§
Az Ör. rendelet 1.melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§
Záró rendelkezések
(1)
E rendelet 2013. március 1. napjával lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Bucsa, 2013. február 15.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Kihirdetve, Bucsa, 2013. február 15.
Dr. Nagy Éva
körjegyző
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1. melléklet
1./ Bucsa Község Önkormányzata
közszolgáltatások díjai

által

szervezett

kötelezően

igénybeveendő

a.) Lakosságnak, önkormányzatnak, közületnek az önkormányzattal közüzemi szerződéses
kapcsolatban álló szervezet által végzett szennyvízszippantás nettó díja:
2755 Ft/fuvar szolgáltatási díj (5 m3 tartály)
2./ Háztartási szilárdhulladék-szállítási díj a következők szerint kerül meghatározásra
a.) A kommunális szilárd hulladék (szemét) szállítási díj nettó alapdíja: 618 Ft/hó
b.) Személyenként fizetendő hulladékkezelési díj nettó: 201 Ft/hó
c.) A lakóingatlanba vagy a vállalkozások önálló telephelyein, székhelyein bejelentett
vállalkozások után fizetendő szállítás és ártalmatlanítás díja (kukadíj) szállító edényenként
1 db 100 literes kukát alapul véve nettó alapdíj 618.- Ft/hó
Edények utáni nettó ürítési díj: 900 Ft/hó
d.) Az ezen felüli mennyiséget a szolgáltató a BUCSA-ÉP Kft-nél megvásárolható műanyag
zsákok kihelyezésével gyűjti be, melynek nettó költsége zsákonként 260 Ft/db.
A zsákok egyéni azonosítóval ellátottak.
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi I.
félévi Munkatervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi Munkatervének elfogadását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva körjegyzőnek.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Az előterjesztés szerint csak félévre készült el a testület 2013. évi
Munkaterve, mivel a testület napirendjeit nehéz egy évre előre tervezni. A Munkaterv rögzíti
az ülések tervezhető napjait, bár ha valamilyen rendkívüli téma adódik, akkor úgyis ülést kell
tartani. Azok a kötelezően tárgyalandó hatáskörök és feladatok lettek tehát tervezve, amelyek
az átalakítással függnek össze, illetve amelyek a törvényi kötelezettségek miatt szükségesek,
valamint a Lovász István rendelet, és a Bursa Hungarica rendelet módosítását irányozták elő a
képviselők. Az év hetedik hónapjában újra napirendre kerül a Munkaterv, amikor a második
félév kerül előterjesztésre. A most kiküldött anyaggal kapcsolatosan várj a képviselők
felvetéseit.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2013. évi I.
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félévi Munkatervet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. évi I. félévi Munkatervének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletét
képező Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi I. félévi
Munkatervét.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője Megbízási díjával kapcsolatos döntés
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Kft
ügyvezetője Megbízási díjával kapcsolatos döntést.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője megbízási díját úgy
állapította meg a testület 2010 évben bruttó 44.750 Ft összegében állapította meg. Az akkori
megállapodás alapja az akkor érvényben lévő garantált bérminimum 50.%-a volt. Az évek
folyamán azonban a bérminimum emelkedett, de az ügyvezető megbízási díja, mivel
összegszerűen volt megállapítva, változatlan maradt.
Javasolta, hogy a testület hozzon döntést arról, hogy a határozat értelmében a BUCSA-ÉP
Kft ügyvezetője megbízási díja 2013. március 1. napjától a mindenkori bérminimum 50 %ában legyen meghatározva, amelynek emelkedése esetén az ügyvezető megbízási díja is
arányosan emelkedik.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője Megbízási díjával kapcsolatos döntés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének Ifj.
Gyarmati Imre megbízási díját 2013. március 1. napjától a mindenkori bérminimum 50
%-ában határozza meg, amelynek emelkedése esetén az ügyvezető megbízási díja is
arányosan emelkedik.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők
aktív részvételét és az ülést 17,00 órakor bezárta.
Kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző
Komroczkiné Nagy Edit
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jegyzőkönyvvezető
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