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További meghívottak és jelen lévık: jelenléti ív szerint
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítésére Kovácsné
Hidasnémeti Enikı képviselıt javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti, tervezett napirendi
pontokat.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzıkönyv hitelesítınek Kovácsné
Hidasnémeti Enikı képviselıt.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet:
Jóváhagyott napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl
Elıterjesztı: polgármester
3. Beszámoló a Csörögi Polgárır Egyesület 2013. évi tevékenységérıl és a 2014. évi
elképzelésekrıl, tájékoztatás Csörög Község Önkormányzatától kapott támogatás
felhasználásáról
Elıterjesztı: Egyesület elnöke
4. Körzeti megbízotti feladatok ellátása, együttmőködés a Polgárırség és a Rendırség között
Elıterjesztı: polgármester, rendırkapitány, körzeti megbízott,
5. Beszámoló a védınıi szolgálat 2013. évi mőködésérıl
Elıterjesztı: védını
6. Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról és tájékoztató a 2014. évi
programtervrıl
Elıterjesztı: polgármester, könyvtáros
7. Egyebek
Zárt ülés
8. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

2

Elıadó: polgármester
9. Segélyezési, szociális ügyek
Elıadó: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti megjelenteket, külön köszönti a meghívott
vendégeket, Osikóczki Judit megbízott óvodavezetıt, Sulyánné Kalácska Katalin védınıt és
Kórodi Szidónia Mővelıdési Ház vezetıt.
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
A képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
32/2014.(II.19.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
A határozat végrehajtást nem igényel.
2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésrıl
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést a következıkkel egészíti ki. Tájékoztatja a
képviselıket a gyógyszertár további mőködtetésével kapcsolatos információkról. Elmondja, az új
gyógyszerész elindította az engedélyezési eljárást. Ahhoz, hogy be tudja szerezni az engedélyeket,
szükséges hogy a Képviselı-testület hozzon egy határozatot, mely bérbe adja az új mőködtetınek
a helyiséget gyógyszertár mőködtetésre. A törvény értelmében az elsıbbség a legközelebbi
településeken lévı gyógyszertárakat illeti meg, ezért azoknak le kell mondani ezen jogukról. Ezt
valamennyi a szomszédos településeken - Szıdön, Szıdligeten, Váchartyánban – mőködı
gyógyszertár megtette. Kéri a Képviselı-testületet, hogy a bérbeadásról hozzanak döntést,
javasolja az elızı bérleti szerzıdés feltételeivel adják ismét bérbe a helyiséget.
A képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
33/2014.(III.18.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Csörög,
Csépány köz 1864/7 hrsz. alatti gyógyszertár helyiségét bérbe adja az Alsóvárosi Patika
Bt. (2600 Vác, Zöldfa u. 1., képviselıje: dr. Salamon Beáta) részére a gyógyszertár
üzemeltetése céljából.
A bérleti szerzıdés kezdı idıpontja: a gyógyszertár mőködési engedély kiadásának kezdı
napja. A bérleti szerzıdés idıtartama: határozatlan idı. Felmondási idı: 3 hónap. Bérleti
díj összege 37.000,-Ft/hó, mely évente a hivatalos infláció mértékével emelkedik.
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Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
fentiek szerinti bérleti szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2014. április 30.
Dr. Császár Károlyné polgármester az alábbiak szerint folytatja az elıterjesztés kiegészítését.
- A Posta Vezérigazgatósága 2014.03.31-én 8.00 órakor jön, ekkor lesz az ünnepélyes
megnyitás, melyen az ES TV is jelen lesz. A hivatalos átadás-átvétel elképzelhetı, hogy
késıbbre csúszik.
- Gléderezés lesz a Komáromi úton. Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselıvel
összeállították melyik utcában, milyen szélességben kell gléderezés és kıszórás, az
árajánlat kérés folyamatban van.
- A kóbor kutyák befogása érdekében 30 ezer forint anyagköltség és nettó 15 ezer forint
munkadíjért 4 db kennelt készíttetnek. A kutyák összefogására megbízási díjjal megbíznák
Lakatos Sándort, aki kutyánként 2000,- forintért vállalja a feladatot. Az így begyőjtött
kóbor kutyákat a Zöld Menedék Alapítvány, 6-8-10 ezer forintért viszi el, attól függıen,
hogy kicsi, közepes ill. nagytestő kutyáról van szó. Ezen felül 2000,- forint a szállítási díj
alkalmanként.

Kalina Yvette és Tinó Krisztina vendégek megérkeznek az ülésterembe.

-

A Tanoda most újabb 6 millió forintot nyert, a program ezúttal 2014. 06. 30-ig tart.
A programot mőködtetı alapítvány bérleti szerzıdést kívánnak kötni a Mővelıdési
Ház kistermének használatára. A szerzıdést a jogászunk már készíti. Kéri a
Képviselı-testületet, hogy adjon felhatalmazást a bérleti szerzıdés megkötésére.

A képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
34/2014.(III.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 6 hónap
idıtartamra bérbe adja a Mővelıdési Ház 20 m2 alapterülető kistermét Mahájána
Alapítvány (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/B. I/1.) részére, a Tanoda program
keretében végzett foglalkozások megtartására. A bérleti díj összege 25.000,-Ft/hó.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
fentiek szerinti bérleti szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2014. április 30.
Dr. Császár Károlyné polgármester folytatja a Tanoda további tevékenységének ismertetésével.
Elmondja, hogy szeretnék az Arany János utcai önkormányzati telket megmővelni a gyerekekkel,
fákat ültetnének és konyhakert lenne. Egy részén pedig folytatnák a bio-brikett gyártást. Javasolja,
hogy adja át a telket az Önkormányzat ingyenes használatra, miután kitakarították és új kerítést
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készítettek. Felhatalmazást kér a Képviselı-testülettıl, hogy az Arany János u. 55. sz. alatti
ingatlant a Tanoda programot bonyolító Alapítvány részére ingyenes használatba adják.
Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselı megkérdezi, hogy a felmondás milyen határidıvel
lehetséges, ha az Önkormányzatnak szükséges lenne a telekre?
Kalina Yvette a Tanoda program vezetıje elmondja, hogy vannak támogatóik, akik a
programhoz a növényeket biztosítják, de azért arra biztosítékot kérnek, hogy nem feleslegesen
adakoznak, a termés be is tud érni. Ezért van szükség a képviselı-testületi határozatra. Elmondja
még, hogy augusztusban egy záró rendezvényt tartanának, afféle „Betakarítási ünnepet”, ahova
sok szeretettel már most meghív minden jelenlévıt.

Latorovszky Gábor Vác Városi Rendırkapitány és Gyıri Gáborné családgondozó megérkezik az ülésterembe.

Az elhangzott javaslat alapján a képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
35/2014.(III.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Csörög, Arany J.
u. 55. sz. alatti 1426 hrsz-ú területet ingyenes használatba adja a Mahájána Alapítvány
(1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/B. I/1.) részére, határozatlan idıre, a Tanoda program
keretében végzett mezıgazdasági tevékenység céljára.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
fentiek szerinti ingyenes használati szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: április 30.
Kalina Yvette a Tanoda program vezetıje megköszöni a Képviselı-testület támogatását.
A két ülés között tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatóval kapcsolatban nincs további észrevétel
és hozzászólás, a Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı
határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
36/2014.(III.18.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a tájékoztatót a két ülés
között tett intézkedésekrıl.
A határozat végrehajtást nem igényel.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
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Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Csörögi Polgárır Egyesület elnöke
késését jelezte, ezért kéri, hogy a 4. napirendi ponttal folytassa Képviselı-testület a munkáját.
4. Körzeti megbízotti feladatok ellátása,
együttmőködés a Polgárırség és a Rendırség között
Latorovszky Gábor Vác Városi Rendırkapitány bemutatkozik és megköszöni a meghívást. A
megküldött rendırségi beszámolót néhány mondatban kiegészíti. A Váci Rendırkapitányság
eredményes munkáját a megyei fıkapitány is elismerte. A bőncselekmények csökkenését mutatja a
statisztika. 2013. szeptember óta lovas rendırjárırök járnak Kecskerágó településrészen. Nagyon
fontos, hogy a megelızésre kell a hangsúlyt tenni. Bőnmegelızési program elindult 3 váci
középiskolában, ezt 12 fı tanácsadó végzi. Fontosnak tartja a jó kapcsolatot a Polgárırségekkel.
A 37 településen, amely a Váci Rendırkapitánysághoz tartozik 35 polgárır vezetıt hívtak össze a
megbeszélésre. Úgy gondolja, hogy megváltoztatja a helyi fogadóóra idıpontját, ne délelıtt
legyen, hanem délután, mert így csekély az érdeklıdés. Igaz, hogy a bőncselekmények száma nem
csökkent Csörögben az I. félévben, de a II. félévben olyan visszajelzéseket kapott, hogy javult a
helyzet. Fontosnak tartja, hogy jó legyen az információ áramlás. A közelmúltban a készenléti
rendırség alakulatát helyezték a Szıd, Szıdliget, Csörög területre, 24 órás járırszolgálatot látnak
el, folyamatos a jelenlét, bízik benne, hogy ez javít a helyzeten, örülnek a lakók a fokozott rendıri
jelenlétnek. Készséggel áll minden kezdeményezés elé, már az óvodában el lehetne kezdeni a
bőnmegelızést. Minden falugyőlésre el fog ezután is jönni, mert fontosnak tartja a közvetlen
kapcsolatot. A családgondozó levele alapján büntetıeljárás indult. A családgondozót tanúként
hallgatták ki. Nem csak Csörögben, hanem minden településen jelen van a kábítószer, mai nagyon
nagy probléma. Aki kapcsolatba kerül vele, mind elkövetı, ezért nehéz a felderítés.
Dr. Császár Károlyné polgármester megköszöni a tájékoztatást. Úgy gondolja, valóban
tapasztalható javulás a közbiztonság terén, nagyon örül a Készenléti Rendırség jelenlétének.
Bemutatja Gyıri Gábornét, az új családgondozót, ha már így szóba került a neve. Kéri a kapitány
urat, hogy a Csörögi Hírlevében valamilyen rendırségi híreket közöljenek. Ebben lehetne felhívni
a figyelmet, hogy a rendırség csak akkor tud tenni valamit, ha az aki bőncselekményt tapasztal
azonnal jelzi.
Viszus István képviselı kérdése a kapitány úrhoz, hogy mi a magyarázata annak, hogy mikor
hívták a rendırséget, hogy egy idıs ember a kertben a földön fekszik, és a kutyái miatt nem
tudják megközelíteni, másfél órába telt, mire a rendırség megérkezett. Ezzel szemben Csörögben
önszervezıdéssel létrejött egy kb. 50 fı lakosból álló csoport, akiknek a felhívását át is adja a
kapitány úrnak, és mikor ez a csapat gyülekezett, semmit nem tettek, csak az utcán voltak, mert
szeretnék magukat megvédeni. Erre a „Gárda” szót megemlítve a készenléti rendırség 15 perc
alatt itt volt. Megjegyzi, hogy a szervezıdésnek semmi köze a Magyar Gárdához. Másik felvetése,
hogy a drogproblémáról legalább 8-10 éve beszélünk, de semmi nem történik.
Latorovszky Gábor Vác Városi Rendırkapitány válaszában felhívja a figyelmet, hogy az
önkényeskedés tilos. Ha ennyi segítıkész ember van itt, akkor miért nem csatlakoznak a
Polgárırséghez? Jó megoldás lenne a szomszédság figyelése is. Az említett esetnek utána néz,
hogy miért tartott ilyen sokáig, amíg kiért a rendırség az idıs emberhez. Elmondja még, hogy
december 1. óta központi hívásirányítás van, a 112-t kell hívni, és egy központon keresztül zajlik
minden hívás. Most jelenleg helyben vannak az erık folyamatosan, ez is segítség. A drog, mint
említette komoly gond, de ha a látszat nem is ez, és nem mindenki számára látható, dolgoznak
rajta.
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Viszus István képviselı – köszöni a választ, de megemlíti, hogy a tegnapi napon Vácon hívta a
112-t és nem jöttek.
Latorovszky Gábor Vác Városi Rendırkapitány ígéretet tesz, hogy utána fog nézni, mert
ennek nem így kellene mőködnie. A hívás Miskolcra fut be, de onnan a diszpécser azonnal
kapcsolja a megfelelı rendırséget.
Kalina Yvette a csörögi Tanoda vezetıje elmondja, hogy a drog nagy gond. A
szülıfórumaikon általában néhány ember szokott részt venni, de amikor meghirdették, hogy a
drog lesz a téma, akkor alig fértek a teremben. 3 éve vannak jelen a településen, nagyon sok
információt hallanak, úgy tapasztalja, hogy tudható kik a dílerek, mégsem történik semmi.
Latorovszky Gábor Vác Városi Rendırkapitány elmondja, hogy szívesen eljönnek a
munkatársai, hogy elıadást tartsanak. Például egy interaktív elıadásra gondol. A kis településekkel
az a gond, hogy az idegennek nehéz itt észrevétlennek maradni. Bármilyen információ jó,
névtelen is, ki, mikor, hol?
Tinó Krisztina a csörögi Tanoda munkatársa egyrészt köszöni a felajánlást a drogprevenció
kapcsán, élni fognak vele. Elmondja még, az a véleménye, hogy az erıszak erıszakot szül, az ilyen
civilszervezıdések veszélyesek lehetnek.
Dr. Császár Károlyné polgármester megkérdezi, hogy mikortól fog megváltozni az
ügyfélfogadás?
Latorovszky Gábor Vác Városi Rendırkapitány elmondja, hogy április hótól délután 18.00
órától lesz a körzeti megbízott félfogadása.
Dr. Császár Károlyné polgármester megköszöni a beszámolót és kéri Képviselı-testületet,
hogy szavazzon a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
37/2014.(III.18.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Váci
Rendırkapitányság 2013. évi beszámolóját.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot szíveskedjen megküldeni
a Vác Városi Rendırkaptányság részére.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2014. április 2.

Latorovszky Gábor Váci Városi Rendırkapitány távozik az ülésterembıl.
Horváth Gábor a Csörögi Polgárırség elnöke megérkezik az ülésterembe.
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3. Beszámoló a Csörögi Polgárır Egyesület 2013. évi tevékenységérıl és a 2014. évi
elképzelésekrıl, tájékoztatás Csörög Község Önkormányzatától kapott támogatás
felhasználásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy nem készült írásos beszámoló, a
Polgárırség vezetıje szóban fog beszámolni.
Horváth Gábor elnök elmondja, hogy a Polgárırség számláján lévı 2013. évi támogatás, csak
2014. januárban került az általa is hozzáférhetı számlára, és ma is ott van. Egy könyvelıi hiba
miatt az 1%-os felajánlások sajnos elvesztek. Ezekrıl a dolgokról nem ı tehet, a szervezet
irányítása teljesen váratlanul került a kezébe. Nem volt idı felkészülni, mert az volt a tét, hogy
megszőnik a csörögi polgárırség. Nagyon kevés taggal, anyagiak hiányában kezdte meg a munkát.
Rá kellett jönnie, hogy a lelkesedés nem elég, az Önkormányzat anyagi támogatása ¼-ére
csökkent. A meglévı kis pénzbıl is 60.000,- forint számlavezetésre ment el. Már megszüntette ezt
az elınytelen számlaszerzıdést. Ennek ellenére a rendezvényeken ott volt a Polgárırség. A
Rendırséggel nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. A rendszeres járırözés, viszont ennyi pénzbıl
megoldhatatlan. Saját autóval járıröztek, most ismét beindult a párban járırözés. A jelen ülésen
hallott a civil szervezıdésrıl, szívesen hívja, várja a vállalkozó kedvőeket a Polgárırség szervezett
keretei közé. A pénzhiány megoldására pedig folyamatosan pályázik. Nyertek biciklit, járır
mellényeket. Jelenleg csak annyi pénzük van, amibıl le tudják vizsgáztatni a járır kocsit. A
polgármester asszony felajánlotta, hogy a Kisfaludy u. 40-ben lévı KMB-s irodát a polgárırök is
használhatják. Ez nagyon jó, mert lesz egy bázis. További terveik: honlap készítése, a kutyával
járırözést is támogatni szeretnék. Ehhez a kutyát is le kell vizsgáztatni. Ha van igény a lótartásra
is lehet támogatást kérni. A középiskolások 50 órás önkéntes munkáját is igénybe szeretnék venni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester emlékeztet, hogy már valamikor szervezıdött egy polgárırség,
teljesen önerıbıl, a tagok befizetéseibıl még autót is vettek. Ez egy civil szervezıdés, nem az
Önkormányzat pénzére kell apellálni. A lakosság sajnos nem látja a polgárıröket.
Kurucz Attiláné képviselı javasolja, hogy szórólapon fel lehetne hívni a lakosságot, hogy
támogassák a polgárırséget, és hogy jelentkezzenek tagnak.
Horváth Gábor elnök elmondja, hogy ez sajnos nem járható út, mert a bevételnek is
jogszerőnek kell lenne. Minden esetre az év végére úgy tervezi, hogy motoros, biciklis és kutyás
járırök lesznek a faluban. Az utca-megbízotti szervezet kialakítása is idei terv.
Dr. Császár Károlyné polgármester véleménye, hogy az elsı és legfontosabb feladat, hogy a
polgárırség létszámát növeljék. Bejelenti, hogy ı maga is belépett a polgárırök közé.
A napirenddel kapcsolatban nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselı-testület az
alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
38/2014.(III.18.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Csörögi Polgárırség
2013. évi beszámolóját.
A határozat végrehajtást nem igényel
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Kalina Yvette, Tinó Krisztina, Gyıri Gáborné, Osikóczki Judit és Horváth Gábor távoznak az ülésterembıl.
5. Beszámoló a védınıi szolgálat 2013. évi mőködésérıl
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Sulyánné Kalácska Katalin védınınek.
Sulyánné Kalácska Katalin védını megköszöni a szót, és elmondja, hogy annyiban egészíti ki
az elıterjesztést, hogy munkája révén ı is érintett a rendırkapitány úr által említett kábítószer
problémával. Személy szerint nyitott az együttmőködésre. Ezen túl megjegyzi, hogy szükséges a
szakembereket védeni, hiszen mikor ilyen területen avatkoznak be, ık is veszélybe kerülnek.
Kéri, hogy ha az elkészített beszámolójával kapcsolatban valakinek van kérdése, tegye fel.
A védınıi szolgálat beszámolójával kapcsolatban nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
39/2014.(III.18.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Védınıi Szolgálat
2013. évi beszámolóját.
A határozat végrehajtást nem igényel.
6. Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról
és tájékoztató a 2014. évi programtervrıl
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kórodi Szidónia mővelıdési ház vezetınek.
Korodi Szidónia mővelıdési ház vezetı megköszöni a szót. Az elıterjesztést annyiban kívánja
kiegészíteni, hogy nem említette benne, hogy a Tanodának szombatonként 9-12 óra között a
könyvtárban helyet biztosít. Szeretné még megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt idıszakban a
munkáját segítette, úgy a Polgármester Asszonynak, mint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és
mindenkinek.
Dr. Császár Károlyné polgármester kiegészíti még a beszámolót azzal, hogy elmondja, Korodi
Szidónia felvette a kapcsolatot a környezı iskolákkal, és ezáltal nagyon eredményes rajzpályázatot
bonyolított le, minden eddigi részvételi szám megdöntésével. A március 15-i színvonalas
ünnepség megszervezéséért is köszönet illeti. Kéri, hogy ha valakinek van kérdése, tegye fel.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
40/2014.(III.18.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Mővelıdési Ház és
Könyvtár 2013. évi beszámolóját.
A határozat végrehajtást nem igényel.
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7. Egyebek
Dr. Bonyhády Elemér képviselı elmondja, hogy a faluban ismét rossz a közvilágítás, a múlt
heti vihar óta sötét van.
Dr. Császár Károlyné polgármester türelmet kér. A szolgáltatónak be lett jelentve, a szerzıdés
értelmében 48 óra áll rendelkezésére a helyreállításra.
További kérdés és hozzászólás nem lévén Dr. Császár Károlyné polgármester a nyilvános ülést
bezárja.
K.m.f.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyzı

A jegyzıkönyvet hitelesítem:

Kovácsné Hidasnémeti Enikı
képviselı
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