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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 21-i rendkívüli ülésén a  

     Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:   a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
 
Detre László, Kruzslicz István, Mikesy György Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita, Sándor István nincs 
jelen.  
 
 
 
Markó József köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és az ülést 
megnyitotta.  Kérte, hogy a 4. pontot vegyék le a napirendről, mert nem érkezett hozzá írásban anyag. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Samsung cég vezetői személyesen nyújtották át ajándékukat - 
egy nagyképernyős plazma televíziót - az önkormányzatnak, és a Globomax Kft. ingyen készítette el a 
MikroVoks  program módosítását a kijelző méreteinek megfelelően. A svájci testvérváros, Monthey 
felajánlotta a színházukban feleslegessé vált hangversenyzongorát valamint színpadi világítást.  
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal  az alábbi napirendi pontokat fogadta 
el: 
 
 
 
1./ Göd Város Önkormányzat útépítési koncepciója 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
2./ Göd Város Önkormányzat járdaépítési koncepciója 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
3./ Pályázat kiírása a Szakáts-kert hasznosítására 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
4./ Göd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

(bizottság tag személyének változatása) 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
5./ Ady Endre út - Kádár utca között hivatásforgalmi kerékpárút létesítése tárgyú  
    közbeszerzési ljárás megindítása       (zárt ülésen) 
 Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
6./ Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése tárgyú  
     közbeszerzési eljárás megindítása       (zárt ülésen) 
 Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
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Napirendi pontok tárgyalása:  
 
1./ Göd Város Önkormányzat útépítési koncepciója 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
Kovacsik Tamás: tájékoztatta a Képviselő-testületet a Városfejlesztési Bizottság határozatáról. Kérte, 
hogy az 1. pont egészüljön ki b.) ponttal - és a 2011. év költségvetésekor vegyék figyelembe a 
Mikszáth utca /Lázár Vilmos utca és a déli vasúti átjáró közötti szakasz/ felújítását. Javasolta továbbá, 
hogy a 4./ pont egészüljön ki a Kusché utcával.  
 
Dr. Pintér György: 2011-ben a Kálmán utca útfelújítása is szükségessé válik.  
 
Kovacsik Tamás: javasolta, hogy az 1/b. pont egészüljön ki a Kálmán utcával. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: megkérdezte, hogy a Mikszáth utcának miért csak a Lázár Vilmos - déli 
vasúti átjáró közötti szakasza szerepel. Javasolta, hogy a felújítást a Béke utcáig készítsék el. Másik 
javaslata, hogy a Kölcsey utcát folytassák a Mikszáth utca és a Nemeskéri út között.  Harmadik 
javaslata a Babits utcának a Tóth Árpád - Alagút utca közötti szakasza. Az ott élők már korábban 
befizették a hozzájárulást.  
 
Kovacsik Tamás: a Mikszáth utcában a Lázár utcától a Béke utcáig jobb minőségű az út, viszont a 
vasúti átjáróig teljesen tönkrement, ezért feleződött meg az utcahossz. A többi útszakaszra nem lesz 
elegendő a fedezet, ezért nem javasolta ezeket a határozatba beemelni.  
 
Markó József: az útépítés, útjavítás folyamatos, a beruházási osztály nagy gondot fordít ezekre a 
feladatokra.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A Mikszáth utcáról szóló tájékoztatást elfogadta. A másik két javaslatáról 
kérte, hogy külön– külön szavazzanak.  
 
Markó József: szavazásra bocsátotta Dr. Horváth Viktor Gergő javaslatát.  
 
1./ Kölcsey utca a Mikszáth utca  - Nemeskéri út közötti szakasza 
2./ Babits utca Tóth Árpád - Alagút közötti szakasza 
 
A képviselő-testület  3 igen 4 nem 4 tartózkodás szavazati aránnyal nem fogadta el a javaslatot. 
 
Markó József: szavazásra bocsátotta a Városfejlesztési Bizottság határozati javaslatát. 
 
A képviselő-testület  11 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2010. ( IV. 21. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy 
 
1/a.) A 2010. évi költségvetésben tervezett felújítási, karbantartási keret terhére az alábbi utcák 
felújítására kerüljön sor 

• Rómaiak útja (a kerékpárút és a Rómaiak útja aszfaltos része között) 
• IV. Béla király u. (Ady E. út és a Család utca között) 
• Szent Imre herceg utca (Duna út és a Kisfaludy utca között) 
• Gorkij köz (az út szűkület kezdetétől a végéig) 

 
1/b.) 2011. évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni az alábbi utca felújítását:  

• Mikszáth Kálmán u. (Lázár Vilmos u. – Déli Vasúti átjáró között) 
• Kálmán utca (Deák Ferenc utcától a patakig) 

 
2.) 2010-ben az alábbi engedélyes tervekkel rendelkező utcák útépítésére kerüljön sor, melyre a 
közbeszerzési eljárást ki kell írni. A közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő ajánlati ára szerinti 
összeget a FIDUCIA kötvényből biztosítja: 
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• Dózsa György út hiányzó szakaszainak építése  

♦ Gutenberg u - Gárdonyi u. között 
♦ Mikes K. u. - Kiss Ernő u. között 
♦ Harang u. -  Palczer J. u. között 

• Kisfaludy utca (Mária utca - llka patak között) 
• Névtelen utca (Pesti út - Szeder u. között) 
• Patak utca 
• Török Ignác (Pesti út - Bajcsy u. között) 

 
3.) 2010-ben az Oázis lakóparkban lévő Kerekerdő utca felújítására kerüljön sor, melyre a 
közbeszerzési eljárást ki kell írni. A közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő ajánlati ára szerinti 
összeget a FIDUCIA kötvényből biztosítja. 
 
4.) A 2010. évi költségvetésben tervezett keret terhére, útépítés terveztetésére az alábbi utcákat 
kijelöli ki:  

 
• Lenkey u. (Kálmán u. -Vasút u. között) 
• Kisfaludy u. (Madách u. - Mária u. között) 
• Templom utca 
• Kusché utca 

 
5.) A 2010. évi költségvetésben tervezett keret terhére, gyalogos átkelőhely létesítésének 
terveztetésére az alábbi helyszínt jelöli ki: 

 
• Kálmán utcában a Lenkey utca kereszteződésében 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Szinay József jegyző, 
      Beruházási Osztály 
 
 
 
 
2./ Göd Város Önkormányzat járdaépítési koncepciója 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság elsősorban az intézmények előtt, majd az állomásoktól 
sugárirányba történő járdaépítést javasolt. Tájékoztatta a testületet, hogy pótigények merültek fel. 
Elmondta, hogy a parkok, terek díszburkolattal való ellátása folyamatos. A lakossági járdaépítés 
szintén folyamatos, melyhez 65 %-os támogatást nyújtanak. Javasolta, hogy a lakosság szintén 
viacolorból alakítsa ki a járdát a későbbi javítás, bontás érdekében.  
 
Markó József: a Magyar Államkincstár közel 40 mFt-ot utalt vissza, melyből a zöldhulladék ingyenes 
szállítását vállalta fel az önkormányzat. Javasolta, hogy a járdaépítés hiányzó fedezetét ebből 
biztosítsák.  
 
Kovacsik Tamás: javasolta, hogy a főútvonal mellett csak viacolorból alakítsanak ki járdát.  
 
Markó József: tisztában vannak azzal, hogy drágább a viacolorból történő kialakítás, de a későbbi 
javítások, bontások miatt ez a megoldás fogadható el. Javasolta, hogy a költségvetésben tervezett 
20mFt-on felül a pótigények fedezetét az Államkincstár visszatérítéséből biztosítsák. 
 
Kovacsik Tamás: javasolta, hogy a Rákóczi utca Iván Kovács László utca - Szent István utca közötti 
szakaszát is vegyék be a koncepcióba. 
 
Popele Julianna: ez a szakasz kb. 2,168 mFt-os költséget jelent.  
 
Markó József: javasolta a koncepció kiegészítését az Iván Kovács László - Szent István közötti 
szakasszal. 
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Dr. Pintér György: javasolta, hogy a koncepcióba kerüljön bele a Bozóky tér.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a koncepció alapvetően különbözik egy listától, abban meg kell jelölni, hogy 
milyen elvek alapján határozták meg az utcákat. Az előterjesztésben annyi hangzott el, hogy 
elsősorban intézményi utcákról van szó, de a forgalmas utcákban is szükséges járdát építeni. A 
koncepció figyelmen kívül hagyja az egyéb szempontok alapján kialakult forgalmas útszakaszokat. 
Hiányolta, hogy a Nemeskéri úton még mindig több szakaszon nincs járda. Javasolta, hogy az egyik 
oldalon legyen járda, és ha viacolorból nagyon drága, akkor csak betonból. Az elhangzott terek mellé 
a Koszorú teret is javasolta felvenni.  
 
Markó József: a későbbiekben ezt figyelembe fogják venni.  
 
Kovacsik Tamás: a költséghatásra tekintettel a későbbiekben dönthetnek erről.  
  
Markó József: mindenképpen a viacolorral történő járdaépítést kell szorgalmazni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a koncepció arról szól, hogy tervet készítenek, és amire fedezet van, azt 
megvalósítják a szakaszosan érkező anyagi erőforrásoknak megfelelően. Az előző útépítés kapcsán 
elhangzott, hogy azokat az utakat készítik el, melyekre a tervek elkészültek.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi javaslata, hogy a befogadásra javasolt utcákról külön 
szavazzanak.  
 
A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az ügyrendi javaslatot.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: az Iván Kovács László utcában a tavalyi útépítés során az ott élők 
ígéretet kaptak a járdaépítésre.  
 
Kovacsik Tamás: az előterjesztésben szereplő járdák a Városfejlesztési Bizottság döntése alapján 
kerültek meghatározásra, a kiegészítő szakaszra, mint képviselő tett javaslatot. Miután az útépítési 
koncepcióban is tettek javaslatot a 2011. évre, a járdaépítésnél is eljárhatnak ennek megfelelően.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: javasolta, hogy a koncepcióba vegyék be a Nemeskéri utat a felsorolás 
végére, és amikor a fedezet rendelkezésre áll, akkor valósuljon meg a járdaépítés. Ahogy a fedezet 
biztosított, úgy épülnek a járdát.  
 
Kovacsik Tamás: amennyiben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, hogyan érinti a tervezett 
szakaszokat? 
 
Popele Julianna: amennyiben jóváhagyják az elfogadott szakaszokat, arra kiírják a közbeszerzési 
eljárást. Ha újabb szakaszokat jelölnek meg, újabb közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  
 
Markó József: amennyiben beveszik a koncepcióba a Nemeskéri utat, akkor az a sorrendiséget is 
meghatározza. Szavazásra bocsátotta, hogy a Nemeskéri út bekerüljön-e a listába pénzügyi fedezet 
nélkül.  
 
 
A képviselő-testület  2 igen 7 nem 2 tartózkodás szavazati aránnyal nem fogadta el a javaslatot.  
 
 
Markó József: szavazásra bocsátotta az Iván Kovács László - Szent István utca között szakaszt. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen - egyhangú - szavazati aránnyal elfogadta a javaslatot.  
 
 
Markó József: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a Nemeskéri út és a Rákóczi út olyan hosszúságú, hogy ott valóban 
preferálni kell a szükséges szakaszokat.  
 
 
A képviselő-testület  10 igen szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
( Dr. Horváth Viktor Gergő nem szavazott.) 
 
 

47/2010. ( IV. 21. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja, hogy 
 
a 2010. évi költségvetésben tervezett járdaépítési keret terhére az alábbi járdaszakaszok építésére 
kerüljön sor, melyre közbeszerzési eljárást kell kiírni: 

 
• Honvéd sor (Mátyás u. – Kolozsvári u. között) 
• Ady Endre utca (Vasút u. – Kálmán u. között) 
• Vasút utca (Ady Endre – Lenkey u. között) 
• Kisfaludy utca (Honvéd sor – Madách u. között) 
• Alkotmány utca (Pesti út – Petőfi Sándor u. között) 
• Petőfi Sándor utca (Alkotmány út – Jávorka S. u. között) 
• Polgármesteri Hivatal udvarában lévő járda átépítése 

 
Az alábbi járdaszakaszok építésére is kerüljön sor, melyre közbeszerzési eljárást kell kiírni, 
melynek fedezete a Magyar Államkincstártól befolyt visszatérítés. 
 

• Ifjuság köz (Németh László Iskola bejáratánál) 
• Rákóczy u. (Bölcsőde bejáratától a Sport utcáig) 
• Iván- Kovács u. páratlan számozású oldala 
• Vasút u. (Lenkey u. Árpád u. között) 
• Rákóczi u. (Iván Kovács L. u. - Szt. István u. között) 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző, 
     Beruházási Osztály 
 
 
 
Sellyei Noémi kiment.  
 
 
 
3./ Pályázat kiírása a Szakáts-kert hasznosítására 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
Markó József ismertette az előzményeket.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság újratárgyalta a kiírást. A határozati javaslatban 
olvasható a bizottság kiegészítése az értékelési szempontokhoz kapcsolódóan. Fontosnak tartották, 
hogy kizáró tényező legyen az, ha valakinek az önkormányzat felé tartozása van.  
 
Markó József: a pályázatot pontszerűen nem lehet elbírálni, a testületnek szubjektív módon kell 
dönteni, és az önkormányzat érdekeinek legjobban megfelelő pályázatot támogatni.  
 
Dr. Pintér György: technikai észrevétele, hogy az elbírálás határideje kerüljön be, a döntést a 
Képviselő-testület hozza, valamint felkérik a jegyzőt, hogy ennek megfelelően készítse el egységes 
szerkezetben a pályázati kiírást.  
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Dr. Horváth Viktor Gergő: valóban szükséges az elbírálás időpontjának meghatározása, mert annak 
az adósság rendezésében is szerepe van. Javasolta, hogy akik már benyújtották a pályázatukat, 
azokat értesítsék az új kiírásról, hogy milyen szempontok alapján kell ismételten benyújtani a 
pályázatukat.  
 
Dr. Pintér György: megkérdezte, hogy a bérlet vagy haszonbérlet között mi a különbség. 
 
Dr. Szinay József: a haszonbérlet lényegében ingyenes bérletet jelent, melyért valamit nyújtanak, a 
bérlet ellenszolgáltatást jelent.   
 
Dr. Pintér György: kérte, hogy pontosítsák a haszonbérletet.  
 
Dr. Hetényi Tamás: a haszonbérlet azt jelöli meg, hogy kié a haszon, a haszonbérlő tulajdonképpen a 
hasznot bérli.  
 
Dr. Pintér György: ismertette a haszonbérlet definícióját.  
 
Dr. Szinay József: a haszonbérlet esetében nem bérleti díjat fizetnek, hanem valami egyéb 
szolgáltatást nyújtanak.  
 
Markó József: a Szakáts-kert speciálisan olyan terület, melyre akár többen is pályázhatnak egyszerre.  
 
Kovacsik Tamás: külön írnának ki pályázatot a villa épületre és külön a területre. Ez a kiírás most 
kifejezetten a tóra és a kertre vonatkozik.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a pályázati kiírás megjelentetése esetén előfordulhat, hogy a kertet elzárják 
a lakosság elől. Célszerű rögzíteni, hogy a terület látogatása ingyenes. 
 
Kovacsik Tamás: az eredeti koncepcióban is az szerepelt, hogy a kert látogathatóságát ingyenesen 
kell biztosítani.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a nyitva tartás időpontja valóban hajnali időpontot határoz meg? 
 
Kovacsik Tamás: igen, sokan kifejezetten a hajnali horgászást igénylik.  
 
 
A képviselő-testület  10 igen - egyhangú -     szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

48/2010. ( IV. 21. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Szakáts-kert  ( gödi 783. hrsz.) hasznosítására az alábbi pályázatot írja ki: 

 
 

Pályázati kiírás 
 
Göd Város Önkormányzata hasznosításra hirdeti a 783 hrsz. (ún. Szakáts-kert) ingatlanból cca. 
35.000m2 természetközeli állapotú ártéri erdős területet, melyen cca 8.500m2-es, korábban 
horgásztóként hasznosított vízfelület, valamint kiszolgáló faház, (~ 30 m2) és egy régebben 
csónakházként felújításra szoruló 57 m2 alapterületű épület található. 
 
A hasznosítás formája: bérlet, vagy haszonbérlet 
 
A hasznosítás időtartama 5 év, kezdete a pályázatot elbíráló ülést követő legfeljebb 30 nap, 
várhatóan 2010. június 30.  
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Ismertető:  
A terület 1 %-a építhető be, (azaz összesen 350 m2) A szintterület-sűrűség nincs korlátozva, az 
építménymagasság FSZ+ tetőteres beépítést tesz lehetővé, pince a magas talajvíz miatt, valamint az 
árvizek miatt nem javasolt. 
A terület a legnagyobb árvízszint fölött van, árvízkor csupán a tó túlfolyóját kell elzárni 
A közművek a terület felső részén megtalálhatóak, a kert alsó-és felső bejáratához egyaránt aszfaltút 
vezet. A bejárat előtt vezet a Budapest-Szob kerékpárút.  
A telek alkalmas vízi-, kerékpáros-, és ökoturizmus céljaira egyaránt. 
 
Megoldandó feladatok: 

- A természetközeli állapot fenntartandó. (a területen védett fás-és lágyszárú 
növények találhatók, valamint értékes hüllő-, kétéltű és madár élőhely) 

- A horgásztó horgászhatóságának fenntartása, a tó tisztántartása 
- A tó gátjának karbantartása, védőkorláttal ellátása és a gyalogosforgalom előtti 

megnyitása 
- A csónakház megnyitása és üzemben tartása.  
- A füves területek rendszeres nyírása, karbantartása. 
- A zöldhulladék és a szemét elszállítása a Településellátó Szervezettel kötött 

szerződés alapján 
- A kert ingyenes nyitva tartása legalább napkeltétől napnyugtáig 
- A kerítések kijavítása, 
- A cca. 140 m2-es romos villaépület balesetveszély elleni lezárása 

Kötöttségek: 
- A kertben tűzijátékot tartani nem szabad.   
- Egyéb rendszeres, zajkeltő tevékenység nem végezhető. 
- Az alaptevékenységen felüli rendezvények tartásához, a területen a szokásos 

karbantartási munkát meghaladó felújításhoz, átalakításhoz, létesítéshez a 
tulajdonos önkormányzat előzetes engedélye szükséges. 

- A területen iskola épül, az iskola működését zavaró tevékenység a területen nem 
végezhető. 

- A tulajdonjogot az önkormányzat fenntartja, a bérlet tovább nem adható, harmadik 
személy az önkormányzat hozzájárulása nélkül be nem fogadható, az üzemelés 
megváltoztatása ok a felmondásra. 

- Mindazon változtatások esetében, melyek a terület használatában, rendeltetésében, 
forgalmi- vagy egyéb környezeti terhelésében változást jelentenek, hatósági 
engedélyhez, bejelentéshez, nyilvántartáshoz, szakhatósági hozzájáruláshoz 
kötöttek, melyek betartását hatóság kikényszerítheti, vagy 30%-ot meghaladó 
közműfejlesztéssel járnak, Göd Város Helyi Építési Szabályzatának 3 §-a szerinti 
Városrendezési Hatástanulmány készítése kötelező. 

 
A pályázatokat Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani 2010. május 15-ig, 
Markó József polgármesternek címezve.  
A pályázatkiíró elsősorban gödi lakosok jelentkezését várja. 
Előnyben részesül az a pályázó, amely a terület hasznosításában a környezeti nevelést, illetve a 
tömegsport fejlesztését is célul tűzi ki. 
Az a pályázó, akinek a pályázat elbírálásakor köztartozása, vagy az önkormányzattal fennálló 
tartozása van, kizárásra kerül. 
 
Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – amennyiben egyik ajánlattevő ajánlatát 
sem tartja szakmai szempontból megfelelőnek - eredménytelenné nyilvánítsa. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
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4./ Göd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
(bizottság tag személyének változatása) 

 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Lenkei György: az ülés előtt kiosztásra került Szabó Csaba Szociális Bizottság tagjának, alelnökének 
lemondása. Javasolta, hogy a megüresedett helyre Csányi Józsefet válasszák meg. Megköszönte 
Szabó Csaba eddigi áldozatos és konstruktív munkáját. Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy Csányi 
József mindig részt vett a bizottság ülésein, komoly segítséget nyújtott munkájukhoz. 
 
Markó József: a lemondás elfogadásáról nem kell dönteni.   
 
Szabó Csaba: megköszönte az eddigi bizalmat és javasolta, hogy Csányi Józsefet válasszák meg a 
megüresedett bizottsági helyre. 
 
Markó József: szavazásra bocsátotta Csányi József delegálását a Szociális Bizottságba. Jelezte, hogy 
a döntéshez minősített többségre van szükség.  
 
 
A képviselő-testület  8 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal nem hozott döntést.  
(Csányi József nem szavazott.) 
 
 
Sellyei Noémi visszajött.  
 
 
Markó József: a következő testületi ülésen ismételten dönteni kell a delegálásról.  
Jelezte, hogy a következő napirendi pontokat zárt ülésen kell tárgyalni. Szavazásra bocsátotta a zárt 
ülés elrendelését.  
 
 
A képviselő-testület  11 igen  szavazati aránnyal zárt ülés elrendeléséről döntött.  
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést 
bezárta és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
             Markó József          Dr. Szinay József 

 polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 

Szaszovszky Olga 
      jegyzőkönyvvezető 

 


