Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselö-testület
2016. január 19-i
Testületi ülés
Jegyzökönyve
Határozat száma
7/2016 (I.19.)
8/2016 (I.19.)
9/2016 (I.19.)
10/2016 (I.19.)
11/2016 (I.19.)
12/2016 (I.19.)
13/2016 (I.19.)
14/2016 (I.19.)
15/2016 (I.19.)
16/2016 (I.19.)
17/2016 (I.19.)
18/2016 (I.19.)

Határozat tárgya
Napirend
Szavazásból kizárás személyes érintettség miatt
Dobos Tibor képviselő Pénzügyi Bizottsági taggá választása
2016. évi költségvetés bevételi oldal elfogadása
2016. évi költségvetés kiadási oldal elfogadása
Művelődési Ház nyitvatartási ideje
Akácfa utca 123. szám alatti 1. számú lakás bérbeadása
Akácfa utca 123. szám alatti 4. számú lakás bérbeadása
Heves Megyei Közbiztonsági Kitüntető Díjra való jelölés
Belterületi út és járdafelújításhoz pályázat benyújtása
Központi Konyha átépítéséhez pályázat benyújtása
Az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola tetőszerkezetének, illetve
az orvosi rendelő felújítására elnyert támogatás tartalmának
módosítása

Rendelet száma rendelet tárgya
1/2016. (I.20.)
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről
2/2016. (I.20.)
a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről szóló
17/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Jegyzőkönyv
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én 9,00
órakor tartott üléséről.
Testületi ülés helye: Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3013 Ecséd,
Szabadság utca 139. Tanácskozóterme.
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
Maksa Mátyás polgármester, Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester, Dobos Tibor, Ludányi
Csaba, Maksa László Győző, Tóthné Kis Krisztina képviselők.
Polgármesteri Hivatal részéről: Nagy Lászlóné megbízott jegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Lászlóné
Meghívottak:
Zeke Péter Ecséd, Nyárfa utca 38. szám alatti lakos
Hegedűs Zoltánné Helyi Választási Bizottság Elnöke
Hegedűs Csabáné Ecsédi Gyöngyszem Óvoda óvodavezető
Csehné Valiskó Ilona Ecsédi Gondozási Központ vezetője
Bódi János Ecséd, Határ utca 20. szám alatti lakos /díszpolgár/
Maksa Mátyás polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszönti Nagy Lászlóné
megbízott jegyzőt, Hegedűs Zoltánné Helyi Választási Bizottság Elnökét, Bódi János
díszpolgár urat, valamint az intézmények megjelent vezetőit. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, így azt
megnyitja. Megkérdezi van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése amennyiben
nincs, kéri a napirend elfogadását.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 19-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Zeke Péter önkormányzati képviselő eskütétele
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
2./ Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
3./ 2016. évi költségvetés elfogadása, rendeletalkotás
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
4./ Egyebek:
1.
Művelődési Ház nyitvatartási idejének megtárgyalása
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Önkormányzati lakáskérelmek elbírálása
Szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről szóló rendelet
módosításának a megtárgyalása
Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj elnyerésére történő
felterjesztés megtárgyalása
Ecséd belterületi útjainak és járdáinak pályázati forrásból történő felújításának
megtárgyalása
Az ecsédi Központi Konyha átépítésének pályázati úton történő
megvalósításának megtárgyalása
Az ecsédi iskola tetőszerkezetének, illetve az orvosi rendelő felújítására
elnyert támogatás tartalmának módosítása

Tájékoztató az elvégzett munkálatokról és a lejárt határozatokról:
Maksa Mátyás polgármester:
Lebontásra került az orvosi rendelőnél a kémény 1.027.000,-Ft-ért, kijavításra került az
orvosi rendelő tetőszerkezete 1.895.000,-Ft-ért. A Gondozási Központ udvarán elkészült a
mobil garázs 742.480,-Ft-ért, már csak a lemezelés van hátra. A Polgármesteri Hivatalnál a
tűzlétra még nem készült el. A 028 hrsz-ú ingatlan átminősítése megtörtént, de az adásvételi szerződés megkötésére még nem került sor. Változás történt az óvodavezetésben,
Nagy Lászlóné korábbi óvodavezető megbízott jegyző lett, és a képviselő-testület Hegedűs
Csabánét bízta meg az óvodavezetői feladatok ellátásával 2016. augusztus 31-ig. Az
óvodába két új óvónő jött.

I.

NAPIREND
-

Zeke Péter önkormányzati képviselő eskütétele

/ Lemondás, és a HVB határozat a jegyzőkönyvhöz csatolva. Esküokmány a jegyzőkönyv 1.
mellékletét képezi./
Előadó:

Maksa Mátyás polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Maksa Tamás képviselő 2016. január 1. nappal
lemondott képviselő-testületi mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság (HVB) összeült
2016. január 14-én a lemondást tudomásul vette és döntött a mandátum kiadásáról. A HVB a
mandátumot a 2014. évi helyi önkormányzati választás eredményjegyzőkönyve alapján, a
soron következő legtöbb szavazatot kapott Zeke Péter úrnak a JOBBIK Magyarországért
Mozgalom jelöltjének adta ki. Felkéri Zeke Péter urat, hogy tegye le a képviselői esküt, és
Hegedűs Zoltánnét a HVB elnökét, hogy adja át a megbízó levelet az új képviselőnek.
Maksa Mátyás polgármester Zeke Péter mandátumot szerzett képviselőtől kiveszi az esküt.
Mandátumot szerzett képviselő eskütétele.
/ Az esküokmány másolata a jegyzőkönyvhöz csatolva! /
Hegedűs Zoltánné HVB elnök:
Az eskütételt követően Zeke Péter képviselőnek átadja a megbízólevelet. Sok sikert és jó
egészséget kíván a munkájához, majd távozik a képviselő-testületi ülésről.
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II.

NAPIREND
-

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása

/ Szóbeli előterjesztés. /
Előadó:

Maksa Mátyás polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület mostantól 7 fővel folytatja tovább a munkáját.
A második napirend a pénzügyi bizottság tagjának megválasztása. Maksa Tamás lemondott
képviselő helyett Én Dobos Tibort javaslom. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs,
megkérdezem Dobos Tibor képviselő urat vállalja-e a megbízást?
Dobos Tibor képviselő:
Igen, vállalom.
Maksa Mátyás polgármester:
Érintettség miatt zárjuk ki Dobos Tibort a szavazásból. Aki egyetért a kizárással, az
kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
tagjának választásánál személyes érintettség miatt Dobos Tibor képviselőt
kizárja a szavazásból.

Maksa Mátyás polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Dobos Tibor a Pénzügyi Bizottság tagja legyen, az kézemeléssel
szavazzon!
A képviselő-testület szavazásra jogosult 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dobos Tibor képviselőt a
Pénzügyi Bizottság tagjává választotta.
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III.

NAPIREND
-

2016. évi költségvetés elfogadása, rendeletalkotás

/Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság./
Előadó:

Maksa Mátyás polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
Mindenki megkapta a költségvetés tervezetét. A költségvetés két részből áll bevételi és
kiadási oldalból, először a bevételi oldalt tárgyaljuk. A Pénzügyi Bizottság már megtárgyalta,
és javasolja elfogadásra.
A bevételi oldalon a bevételek a következőkből állnak:
- állami támogatás: ez összesen 193.608 e/Ft
- saját bevételek: ez összesen 50.060 e/Ft mely a helyi adókból, sajátos működési
bevételekből és a működési célra átvett pénzeszközökből tevődik össze. Ez az összeg
természetesen csak tervezett összeg, mert pl. hogy mennyi jön be az adóból azt nem tudjuk
pontosan.
- Eü. működésre átvett pénzeszköz 4.337 e/ft
- pénzmaradvány 60.000 e/Ft
- tagi kölcsön visszafizetés 318 e/Ft
- pályázati támogatás 47.900 e/Ft
- intézményfinanszírozás 103.524 e/Ft
Az önkormányzat összes bevétele 356.223 e/Ft.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs aki a bevételi oldalt 459.747 e/Ft
összeggel elfogadja, az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecséd Községi
Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének bevételi
oldalát 459.747 e/Ft főösszeggel elfogadta.

Maksa Mátyás polgármester:
A kiadási oldal nagy részét személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék, és a dologi kiadás
teszi ki. Itt szerepel az a 40 milliós összeg is, amit támogatásként kapni fogunk az orvosi
rendelő és az iskola tetőszerkezetének a felújítására. Van-e a kiadási oldal tervezettel
kapcsolatban valakinek kérdése?
Maksa László Győző képviselő:
A civil szervezetek támogatásánál tévedés vagy tényleges összeg a 15.536 e/Ft?
Maksa Mátyás polgármester:
Nincs tévedés, mert az iskola működési hozzájárulását is itt kell szerepeltetni, valamint a
Zagyvasághoz befizetett tagdíj és a Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja is ide van
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betervezve. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, aki a 2016. évi költségvetés kiadási
oldalát 459.747 e/Ft főösszeggel elfogadja az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecséd Községi
Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének kiadási
oldalát 459.747 e/Ft főösszeggel elfogadta.

Maksa Mátyás polgármester:
Önök előtt van a 2016. évi költségvetési rendelet tervezet is az elfogadott sarokszámokkal. A
tervezetben részletesen fel van sorolva minden. A rendelet elkészítéséhez szükség volt az
intézményvezetők véleményére is, mely a jegyzőkönyvben rögzítve van. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki tudomásul veszi a jegyzőkönyv tartalmát, az
kézemeléssel szavazzon!
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletének véleményezéséről készült jegyzőkönyvet egyhangúlag
elfogadja.
Maksa Mátyás polgármester:
A költségvetési rendeletet a belső ellenőrnek is véleményezni kell. Ez szintén megtörtént a
Novák Lajos belső ellenőr véleménye önök előtt van. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek
kérdése? Amennyiben nincs, aki tudomásul veszi a belső ellenőri véleményt, az
kézemeléssel szavazzon!
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Novák Lajos belső ellenőr
véleményét, az Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi
költségvetési tervezetéről, egyhangúlag tudomásul veszi.
Maksa Mátyás polgármester:
Készült a 2016. évi költségvetési rendelet tervezethez egy előzetes hatásvizsgálat is. Van-e
ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki tudomásul veszi az előzetes
hatásvizsgálatot az önkormányzat költségvetési rendelet tervezethez, az kézemeléssel
szavazzon!
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetes hatásvizsgálatot az
Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési
tervezetéről, egyhangúlag tudomásul veszi.
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Maksa Mátyás polgármester:
Az elkészült költségvetési rendelet tervezettel van-e valakinek kérdése?
Maksa László Győző képviselő:
A polgármester szabadon felhasználható összegkerete úgy látom emelkedett 1 millió forintra.
A 11-es pontnál szerepel a köztemetés és az urnás temetés. Az előző évihez képest ahol 6
millió forint volt itt csak 2.780 e/Ft összeg szerepel. Ezzel akkor a szociális támogatást 4
millió forinttal csökkentettük?
Maksa Mátyás polgármester:
Változott a rendszer a 11-es pontban csak a települési támogatásra betervezett összeg van.
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja az Önkormányzat és költségvetési
szervei 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet az kézemeléssel szavazzon!

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Ecséd Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (I.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja
el:
ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016.(I.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről
Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői
egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az
önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. Címrend
1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2)Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet
tartalmazza.
(3)Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó
kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ együttes 2016. évi működési
és felhalmozási költségvetésének
Bevételi főösszegét:
Kiadási főösszegét:

459.747 eFt-ban
459.747 eFt-ban

állapítja meg.
3.§ (1) A 2016. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét
az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
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(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és
felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei
aa) Intézményi működési bevételek
Önkormányzat működési bevétele
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele
Gondozási Központ működési bevétele
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Helyi adók
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos bevételek
ac) Költségvetési támogatások
Helyi önk. működésének általános támogatása
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása
Kulturális feladatok támogatása
Egyéb központi támogatás
ad) Egyéb működési bevételek
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Egyéb felhalmozási bevételek

adatok ezer Ft-ban
123.977
20.453
39.159
52.792
11.573
29.607
23.100
5.500
1.007
193.608
88.956
50.249
50.772
3.631
4.655
351.847

47.900

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az
előző évek pénzmaradványa nélkül:
399.747
(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 459.747 eFt
kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások
aa) Önállóan működő és gazdálkodó
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
ab) Önállóan működő
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
ac) Önállóan működő
Ecsédi Gondozási Központ működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
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adatok ezer Ft-ban
39.159
24.885
6.865
7.409
52.792
36.338
9.734
6.720
11.573
7.132
1.855
2.586

ad) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Pénzeszköz átadás
Általános tartalék
Működési kiadások összesen:

b) Felhalmozási kiadások
ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:
Felújítási kiadások
bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
bc) Hitel törlesztés

298.927
25.361
6.658
64.002
2.780
119.210
80.916
402.451

55.000
2.296

Felhalmozási kiadások összesen:
57.296
(4)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati
szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak juttatása
Pénzeszköz átadás
Általános tartalék

402.451
93.716
25.112
80.717
2.780
119.210
80.916

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai
Felújítások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Hitel törlesztés
c) Költségvetési kiadások összesen:

57.296
55.000
2.296
459.747

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(6)A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(7) Költségvetési működési kiadás összesen:
Költségvetési működési bevétel összesen:
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület
állapítja meg.
(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület
állapítja meg.
(9) Költségvetési kiadás összesen:
Költségvetési bevétel összesen:
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület
állapítja meg.

402.451 eFt
351.847 eFt
50.604 eFt-ban

57.296 eFt
47.900 eFt
9.396 eFt-ban

459.747 eFt
399.747 eFt
60.000 eFt-ban
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(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra:
50.604 eFt
felhalmozási célra:
9.396 eFt
(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Fejlesztési célú hitel
0 eFt
(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:
459.747 eFt
(13)
A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.
(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat
felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 80.916 eFt összegben hagyja
jóvá.
5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 39 főben + 8
fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá.
ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
9 fő
b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 12 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók
c) Gondozási Központ 4 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
- részmunkaidőben foglalkoztatott
d) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 14 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
- részmunkaidőben foglalkoztatott

12 fő
3 fő
1 fő
13 fő
1 fő

e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő
(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról
szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi
önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon
belül a kiadások arányos teljesítésére 2016. január 1-től - január 19-ig.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit
a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások
teljesítésére.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzatának költségvetését, valamint a
felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal,
valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ
költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
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(2)A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi
költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.
(3)Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok
rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.
(4)A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése
alapján a testület dönt.
(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán
belül jutalom fizethető.
(6)Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(7)Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános
tartalék terhére.
(9)Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.
(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.
(11) A települési támogatás 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 2.780 e/Ft.
Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb
koporsós temetés költsége 86.700.-Ft az urnás temetés költsége 56.700.-Ft.
5. Záró rendelkezés
8.§ Ez a rendelet 2016. január 21. napján lép hatályba.

Maksa Mátyás
polgármester

Nagy Lászlóné
megbízott jegyző

A rendeletet 2016. január 20. napján kihirdettem.
Nagy Lászlóné
megbízott jegyző
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EGYEBEK

1. Művelődési Ház nyitvatartási idejének megtárgyalása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A civil fórumon már tájékoztattam a civil szervezeteket a tervezett módosításról. A civil
szervezeteket nem érinti a nyitvatartásiidő változás, ez csak a vásárok és a különböző
egészségügyi szűrések (szemvizsgálat, hallásvizsgálat) miatt vált szükségessé.
Maksa László Győző képviselő:
Az íjászokkal is lett egyeztetve, mert ők csak szombati napokon tartottak foglalkozásokat?
Ha szombati napon akarja valaki igénybe venni a Művelődési Házat, akkor ezt hogyan kell
megkérni?
Maksa Mátyás polgármester:
Mindenre van megoldás. Az alapítványok most is megkaphatják alapítványi bálokra. Az
íjászokkal is lett egyeztetve. Nem szeretnék többet olyat, hogy munkaidőn kívül dolgozzon a
gondnok. A Művelődési Ház és a Könyvtár működéséhez közel 7 millió forintot kell minden
évben hozzátenni, ez nem kevés összeg, nem tudom, meddig bírjuk ezt finanszírozni. Van-e
még a nyitvatartási idővel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben
lévő határozati javaslatot elfogadja, az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Művelődési Ház nyitvatartási idejét 2016. február 1-től az alábbiak szerint
határozza meg:
Hétfőtől – Péntekig: 14.00 órától 20.00 óráig
Szombat és Vasárnap
szünnap
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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2. Önkormányzati lakáskérelmek elbírálása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Az Akácfa utca 123. szám alatt két üres lakás van az 1-es és a 4-es lakás. Ezekre érkezetek
kérelmek. Az 1-es lakást Nagy Ádám Ecséd, Nyárfa utca 32/1. szám alatti lakos kérte. Ádám
a barátnőjével költözne.
A 4-es lakást Nagy Arnold Ecséd, Arany János utca 62. szám alatti lakos kérte. Arnold a
barátnőjével és annak édesanyjával költözne.
Maksa László Győző képviselő:
A kérelmet Mészáros Lászlóné nyújtotta be. Így csak neki tudjuk a lakást kiadni, vagy pedig
az Arnold nyújtson be egy másik kérelmet.
Maksa Mátyás polgármester:
Én javaslom, hogy adjuk ki a lakásokat. Nagy Ádámnak 2016. február 1-től határozatlan
időre. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy Nagy
Ádám 2016. február 1-től határozatlan időre kapja meg az Akácfa utca 123. szám alatt lévő
1. számú lakást az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd,
Akácfa utca 123. szám alatti 1. számú 50 m2 alapterületű önkormányzati
tulajdonú lakást 416,-Ft/m2 /hó megfizetése mellett 2016. február 1-től
határozatlan időre bérbe adja Nagy Ádám Ecséd, Nyárfa utca 32/1. szám alatti
lakos részére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
Javaslom, hogy Mészáros Lászlónénak határozott időre 2016. február 1-től 2016. december
31-ig adjuk ki a lakást. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért
azzal, hogy Mészáros Lászlóné határozott időre 2016. február 1-től 2016. december 31-ig
kapja meg a 4. számú lakást az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd,
Akácfa utca 123. szám alatti 4. számú 68 m 2 alapterületű önkormányzati
tulajdonú lakást 416,-Ft/m2 /hó megfizetése mellett 2016. február 1-től 2016.
december 31-ig bérbe adja Mészáros Lászlóné részére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

3. Szociális tüzelőanyag igénylésének
módosításának megtárgyalása

részletes

feltételeiről

szóló

rendelet

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Szükségessé vált a szociális tűzifa rendelet módosítása. A rendeletünk meghatározza a
jövedelmi viszonyokat. Maradt még tűzifa, amit ki lehetne osztani, ezért javaslom, hogy
kerüljön bele a rendeletbe a méltányosság. Így nem csak jövedelmi viszony alapján, hanem
méltányossági alapon is lehetne dönteni a tűzifa kiosztásáról, és a meglévő tűzifát is ki
tudnánk még osztani.
A hatálybalépés napját a rendelet kihirdetését követő naptól javaslom. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja az Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről szóló
17/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az
kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Ecséd Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes
feltételeiről szóló 17/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2016.
(I.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja el:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (I.20.) önkormányzati rendelete
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről
17/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.)
BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes
feltételeiről szóló 17/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket
rendeli el.
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1.§ A szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről szóló 17/2015. (X.27.)
önkormányzati rendelet 2.§-a a következő bekezdéssel egészül ki:
(2) A képviselő-testület a jövedelmi viszonyoktól függetlenül méltányossági alapon is
megítélheti az 1.§-ban meghatározottak alkalmazásával a tűzifa kiutalást.
2.§ E rendelet 2016. január 21-én lép hatályba és 2016. január 22-én hatályát veszti.

kmft.

Maksa Mátyás
polgármester

Nagy Lászlóné
mb. jegyző

Záradék:
A rendeletet kihirdettem 2016. január 20. napján.

Nagy Lászlóné
mb. jegyző

4. Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj elnyerésére történő felterjesztés
megtárgyalása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Heves Megye Közgyűlése a közrend, közbiztonság és katasztrófavédelem területén
kiemelkedő tevékenységet kifejtő személynek a 2016. évben is odaítéli a Heves Megyei
Rendészeti és Közbiztonsági Díjat. Javasolnám az Ecsédi Polgárőrség parancsnokát Ádám
Zsolt Ecséd, Szabadság utca 140. szám alatti lakost felterjeszteni erre a díjra. Több éve
becsülettel végzi a polgárőrségben elvállalt feladatát, és aktív munkát vállal a település
közbiztonsága érdekében. Van-e valakinek más javaslata, kérdése?
Zeke Péter képviselő:
Mivel jár ez a díj?
Maksa Mátyás polgármester:
Ez csak erkölcsi elismerés. Van- más javaslat? Ha nincs, aki elfogadja, hogy Ádám Zsolt
Ecséd, Szabadság utca 140. szám alatti lakost az Ecsédi Polgárőrség Parancsnokát
terjesszük fel a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető díj elnyerésére az
kézemeléssel szavazzon!
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsédi Polgárőrség
vezetőjét Ádám Zsolt Ecséd, Szabadság utca 140. szám alatti lakost terjeszti
fel a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető díjra.
Megbízza Maksa Mátyás polgármestert, a felterjesztés dokumentációjával
kapcsolatos teendők elvégzésével.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: polgármester

5.

Ecséd belterületi útjainak és járdáinak pályázati forrásból történő felújításának
megtárgyalása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Szeretnék útfelújításra pályázatot benyújtani. Ehhez kell a képviselő-testület felhatalmazása.
Az önök előtt lévő előterjesztésben tételesen benne van, hogy milyen utcákban szeretnék út
és járdafelújítást. Most erre van lehetőség, erre lehet benyújtani pályázatot február
hónapban. Ez egy 100% támogatottságú pályázat, úgy gondolom meg kellene ragadni a
lehetőséget. Ez egy 100 milliós nagyságrendű beruházás lenne. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés?
Zeke Péter képviselő:
A Tabán út felső szakaszának a felújítása nem férne-e ebbe még bele?
Maksa Mátyás polgármester:
Ebbe most csak a járda felújítás fér bele. A Tabán út felső része most kapott 20 cm
kőréteget. Akkor a Határ és a Hunyadi utcai lakók is mondhatnák, hogy miért nem újítjuk azt
is fel. Ha kész lesz, ezután szerepelhet majd a többi út is. Van-e még kérdés, ha nincs, aki
elfogadja azt, hogy az Ecséd Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be az
előterjesztésben szereplő belterületi útjainak és járdáinak a felújítására az kézemeléssel
szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ecséd belterületi útjainak
és járdáinak felújításához biztosítandó forrásra pályázatot kíván benyújtani.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és nyertes
pályázat esetén az alábbiakban leírt út- és járdaszakaszokon a munkálatokat elvégeztesse:
útfelújítás:

járdafelújítás:

Akácfa
 út

2-26.

Akácfa
 út

2-118.

Akácfa
 út

131-118.

AranyJános út

1-83.

Damjanich

út

1-35.

Bercsényi
 út

1-87.

Hársfa
út

34-116.

Damjanich

út

1-35.

Kossuth
 út

2-51.

Hársfa
út

2-135.

Hr.sz.

521

Nyárfa
út

1-81.

Hr.sz.

921

Tabánút T

2-60.

Hr.sz.

600

Toldi 
út

1-32.

Továbbá felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert arra, hogy a pályázattal
kapcsolatos, esetlegesen felmerülő költséget a tartalékalapból fedezze.
Határidő: értelem szerint
Végrehajtásért felelős: Maksa Mátyás polgármester

6.

Az Ecsédi Központi Konyha
megvalósításának megtárgyalása

átépítésének

pályázati

úton

történő

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Minden nap látom, hogy a központi konyha milyen rossz állapotban van. 2012 óta dolgozom
azon, hogy benyújthassunk egy pályázatot a konyha felújítására. Most lenne rá egy 100%
támogatási intenzitású pályázat. A felújítást önerőből nem tudjuk megvalósítani, ezért
javaslom a pályázat benyújtását. Teljesen szét kellene verni, mert minden elavult és újonnan
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átépíteni, felújítani. Ez több hónapos bezárást jelent. Többlet költségek is fognak jelentkezni,
melyet a tartalékalapból lehetne fedezni. Ezzel a fejlesztéssel eleget tudunk majd tenni a
korszerű táplálkozási igények kielégítésének. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, ha nincs aki,
egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot a Központi Konyha
átépítéséhez, nyertes pályázat esetén a projektben foglaltakat megvalósítsa, a pályázattal
kapcsolatos, esetlegesen felmerülő költségeket a tartalékalapból fedezze az kézemeléssel
szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Központi Konyha átépítésének megvalósításához szükséges forrásra
pályázatot kíván benyújtani.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és
nyertes pályázat esetén a projektben foglaltakat megvalósítsa, a pályázattal
kapcsolatos, esetlegesen felmerülő költséget a tartalékalapból fedezze.
Végrehajtásért felelős: Maksa Mátyás polgármester
Határidő: értelem szerint

7.

Az ecsédi iskola tetőszerkezetének, illetve az orvosi rendelő felújítására elnyert
támogatás tartalmának módosítása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A Magyar Közlönyben kihirdetett kormányhatározat alapján az önkormányzat feladatainak
támogatása érdekében 40 millió Ft-os támogatást kapott az iskola tetőszerkezetének
felújítására és az orvosi rendelő felújítására. Erre kellene kérni egy módosítást az orvosi
rendelő tetőszerkezet cseréjére, belső felújításra valamint a Központi Konyha és a
Gondozási Központ tetőhéjazat cseréjére. Ehhez természetesen még kell majd pénz, mert
az orvosokat és a konyhát is el kell valahol helyezni egy időre. Ezt az összeget a
tartalékalapból kell majd pótolni. Ezt szeretném megvalósítani, ehhez kérném a Képviselőtestület támogatását. Ez egy felcímkézett pénz lesz, amit teljesen fel kell majd használni.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Zeke Péter képviselő:
Van-e már terv, hogy erre az időre hová lesz költöztetve az orvosi rendelő?
Maksa Mátyás polgármester:
Ez egy összetettebb feladat lesz, még most nem tudom, ha megoldottam tájékoztatni fogom
a testületet és a lakosságot is erről. Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben
nincs, aki elfogadja, hogy módosítsuk a már megítélt támogatást az orvosi rendelő belső
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felújítására, tetőhéjazatának cseréjére, valamint a Központi Konyha és az Ecsédi Gondozási
Központ tetőhéjazatának cseréjére az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016. /I.19./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar
Közlöny 2015. évi 206. lapszámában kihirdetett a Kormány 2006/2015.
(XII.29.) Korm. határozata egyes települési önkormányzatok feladatainak
támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról alapján az
iskola tetőszerkezetének, illetve az orvosi rendelő felújítására Ecséd számára
megítélt 40 millió Ft támogatásra módosítást nyújt be. A már megítélt
támogatást az Orvosi Rendelő belső felújítására, tetőhéjazatának cseréjére,
valamint az Központi Konyha és az Ecsédi Gondozási Központ
tetőhéjazatának cseréjére kívánja fordítani.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a módosítási kérelmet
benyújtsa, és pozitív elbírálás esetén az abban foglalt munkálatokat
elvégeztesse.
A Képviselő-testület a polgármestert továbbá felhatalmazza arra, hogy ha a
megítélt támogatási összeg a fejlesztés megvalósítását nem fedezi, a
szükséges pénzeszközt a tartalékalap terhére biztosítsa.
Végrehajtásért felelős: Maksa Mátyás polgármester
Határidő: értelem szerint
8.

Egyebek

Maksa Mátyás polgármester:
Közmeghallgatás lesz 2016. január 22-én, pénteken 17.00 órakor a Művelődési Házban, ez
is egy testületi ülés lesz. A februári ülésen fogjuk majd tárgyalni a támogatásokat. 7 db
önkormányzati ingatlan került felújításra és átadásra. Megújultak az épületek kívülről.
Vannak még apróbb problémák, de ezek is hamarosan megoldódnak. Az idén még a
létszámok augusztus 31-ig biztosan nem változnak. A konyhát és a Gondozási Központot a
létszám leépítés nem fogja érinteni. A temetőben a ravatalozó is felújításra szorul ezek a
feladatok még előttünk állnak.
Maksa László Győző képviselő:
Az iskola energetikai felújítása befejeződött. A hátsó szárnyon, a folyosón lévő belső ablakok
is igen rossz állapotban vannak. Nagyon magas a zajszint. Nem lehetne-e ezeket kicserélni,
azokkal az ablakokkal, amit máshonnan lecseréltünk?
Maksa Mátyás polgármester:
Van annak az intézménynek igazgatója és a KLIK felé tegye meg ezt a kérést. Azok az
ablakok, amit máshonnan kivettünk nem jók oda. Ahol azonban jók voltak ott ki is cseréltük.
Sok pénzt teszünk az iskolába bele, most már a KLIK-hez kell menni, és tőlük kell ezeket
kérni. Ha majd nem tudják megoldani, akkor beszélhetünk róla. Honnan tudja, hogy magas
a zajszint? Volt az iskolába zajszintet mérni? Vagy talán a felesége mondta?
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Zeke Péter képviselő:
Ezt nem lehetne visszacsinálni, hogy visszavegyük üzemeltetésbe?
Maksa Mátyás polgármester:
2019. augusztus 31-ig van ott az iskola, utána a képviselő-testületnek kell majd dönteni,
hogy vissza akarja-e venni. Én is csak azt tudom tenni, hogy írok a KLIK-nek.
Maksa László Győző képviselő:
Én csak azt szeretném, hogy ne legyen olyan zajos, a zajszint csökkentése miatt kérdeztem.
Kérem, hogy ebbe a feleségemet ne keverje bele. Én nem voltam az iskolába zajszintet
mérni.
Maksa Mátyás polgármester:
Mindenhol van zajszint, ahol szigetelt ajtó nincs. Én mindenről tudok, ami az iskolába
történik, de sajnos már nem a mi feladatunk. A valóságtól messze áll, amit mondott
Képviselő Úr.
Maksa László Győző képviselő:
Én is figyelmeztetném a Polgármester Urat, hogy Ön is csak a valós dolgokat mondja, és a
tényeket közölje, úgy ahogyan van. Azt, hogy hazugnak állít, azt el kell tűrnöm magától, mert
képviselő vagyok, de ezt már magánemberként nem tűrném. Figyelmeztetem, súlyos
következményei lesznek ennek, én tényeket tudok, amit le is fogok tenni.
Maksa Mátyás polgármester:
Én mindig őszinte vagyok, és az igazat mondom. Én többször kértem, hogy győződjön meg
a dolgokról, mielőtt még mond valamit. Itt senki sem fenyegetőzik, csak dolgozik, végzi a
munkáját, de Ön képviselő úr megfenyegetett engem, ami nem meglepő Öntől, hiszen nem
először fordul ez elő. Van-e még kérdés, amennyiben nincs a nyílt ülést bezárom, és zárt
ülést rendelek el a települési támogatási kérelmek elbírálására.

kmft.

Maksa Mátyás
polgármester

Nagy Lászlóné
mb. jegyző
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