Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2016. április 19. napján a 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésen
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Tóthné Major Éva alpolgármester,
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Tóthné Major Éva és Pulai Nikoletta képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a napirendi pontokat és az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Javaslat „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat benyújtására; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
2. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
3. TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat soron következő Képviselő-testületi ülés időpontjára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2016. (IV. 19.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Javaslat „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat benyújtására; Előadó:
Horváth Gábor polgármester
2. Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
3. TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
4. Javaslat soron következő Képviselő-testületi ülés időpontjára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
1. napirendi pont: Javaslat „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú
pályázat benyújtására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy még februárban döntöttek a településképet meghatározó épületek
rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése pályázat benyújtásáról a Tornacsarnok és a Tűzoltószertár esetében. A
pályázati kiírás szerint március 28-tól lehetett volna ezeket a pályázatokat beadni, amit kitoltak április 21-re, de hallani
lehet arról, hogy ezt a határidőt is elhalasztják. A tervezői költségbecslés megtörtént, döntést kell hozni arról, hogy
vállalják az önerő mértékét, amit egyébként a költségvetésbe is beterveztek. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Győrzámoly Község
Önkormányzata a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú támogatási konstrukcióra pályázatot
nyújtson be.
 Projekt címe: Győrzámoly község épületeinek korszerűsítése a Vidékfejlesztési Program keretein belül





A pályázat tárgyát képező épület megnevezése:
Ingatlan címe:
Ingatlan helyrajzi száma:
Célterület:

Tornacsarnok
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 33/A.
327.
2. célterület






A pályázat tárgyát képező épület megnevezése:
Ingatlan címe:
Ingatlan helyrajzi száma:
Célterület:

Tűzoltószertár és Falumúzeum
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 28.
376/51.
2. célterület

Pályázat beruházás költségei:
A projekt teljes elszámolható költsége (Ft):
63.263.244,-Ft
Ebből:
igényelt támogatás mértéke (Ft):
47.447.433,-Ft
saját forrás (Ft
15.815.811,-Ft
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 15.815.811,-Ft saját forrást az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2016. (IV. 19.) határozata
Döntés VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Győrzámoly Község
Önkormányzata a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú támogatási konstrukcióra pályázatot
nyújtson be.
 Projekt címe: Győrzámoly község épületeinek korszerűsítése a Vidékfejlesztési Program keretein belül





A pályázat tárgyát képező épület megnevezése:
Ingatlan címe:
Ingatlan helyrajzi száma:
Célterület:

Tornacsarnok
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 33/A.
327.
2. célterület






A pályázat tárgyát képező épület megnevezése:
Ingatlan címe:
Ingatlan helyrajzi száma:
Célterület:

Tűzoltószertár és Falumúzeum
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 28.
376/51.
2. célterület
2

Pályázat beruházás költségei:
A projekt teljes elszámolható költsége (Ft):
63.263.244,-Ft
Ebből:
igényelt támogatás mértéke (Ft):
47.447.433,-Ft
saját forrás (Ft
15.815.811,-Ft
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 15.815.811,-Ft saját forrást az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Új építési telkek megszerzésével, kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a rendkívüli ülések összehívását a jelenleg folyó beruházások
indokolják, mert egy-egy döntés meghozatalával nem lehet heteket várni, ugyanis akkor késne a közművesítés. A Duna
utca mögött kialakítandó építési telkekkel kapcsolatban elmondta, hogy már mindhárom közmű terveztetés alatt van, a
villamosenergia esetében nemsokára megkezdődik a tervek hatósági egyeztetése. Múlt héten egyeztetett az E.onnal és a
tervezővel a nyomvonalat illetően, illetve az egyik minősített kivitelezővel is. A munka egy része viszonylag egyszerű
lesz, földkábel fektetése, ami kicsit nehezebb, az a 20 kV-os hálózat kiváltása. Ha ezt nem tennék, akkor telket kellene
feláldozni, mert ma már nem lehet úgy telket kialakítani, hogy fölötte nagyfeszültségű hálózat van. Ott húzódik egy
közel 300 m-es légvezetékes szakasz, aminek a kiváltásáért még 2-4 millió forint közötti összeget kell fizetni a korábban
már megszavazott 32 millió forintos költségen felül. A víz-csatorna tervezés is hamarosan a hatósági szakaszba lép, ami
után megkezdődhet a kivitelezés, a kimérések, illetve az építkezések. A Győri út mögötti telkek villamos energia ellátásra
beadták az E.on felé az igénybejelentést. Az ottani víz-csatorna tervek elkészítésére kértek három ajánlatot, melyek
közül a legkedvezőbb ajánlatot Dobos Szabolcs adta, 820 ezer forint összegben. Ez a tervek elkészítésére vonatkozik, a
vízjogi létesítési engedély kiadásának hatósági költsége az önkormányzatot terheli.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni.
Horváth Gábor polgármesternek az a véleménye, hogy a tervek mielőbbi elkészítése és a közművesítés érdekében
fogadják el az ajánlatot és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győri út mögötti építési telkek viziközmű csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri út mögötti építési telkek viziközmű
csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy Dobos Szabolcs
ev. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási
szerződést Dobos Szabolccsal és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2016. (IV. 19.) határozata
Győri út mögötti építési telkek viziközmű csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek megrendelése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri út mögötti építési telkek viziközmű
csatlakozási vízjogi létesítési engedély terveinek elkészítésére adott ajánlatokat és úgy határozott, hogy Dobos Szabolcs
ev. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kössön vállalkozási
szerződést Dobos Szabolccsal és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy megkapták a földhivataltól a Győri út mögött kialakítandó telkek és az ott
kialakuló út belterületbe csatolását és más célú hasznosítását engedélyező határozatot, egyidejűleg a földhivatal kiszabta
a művelésből kivonás miatt fizetendő földvédelmi járulékot, melynek összege a telkek esetében 10.126.400,-Ft, az út
esetében 464.240,-Ft. Ezt jogszabály alapján állapítja meg a földhivatal, a termőföldek aranykorona értéke alapján.
Addig, amíg a földvédelmi járulékot nem fizetik meg, a telekalakítási kérelmet sem tudják beadni, tehát nem lehet a
telkek helyrajzi számát bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. Ezért döntést kell hozni a földvédelmi járulék
megfizetése tárgyában.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Győri mögött kialakítandó építési telkek és útszélesítés utáni földvédelmi járulék megfizetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri út mögött kialakításra kerülő építési
telkek és út – jelenleg szántóföldek – belterületbe csatolása és más célú hasznosítási tárgyában az ingatlanügyi hatóság
által meghozott határozatokat és elrendeli a megállapított 10.126.400,-Ft és 464.240,-Ft földvédelmi járulék
megfizetését.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatban kiszabott földvédelmi járulék
átutalása iránt intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (IV. 19.) határozata
Győri mögött kialakítandó építési telkek és útszélesítés utáni földvédelmi járulék megfizetése
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri út mögött kialakításra kerülő építési
telkek és út – jelenleg szántóföldek – belterületbe csatolása és más célú hasznosítási tárgyában az ingatlanügyi hatóság
által meghozott határozatokat és elrendeli a megállapított 10.126.400,-Ft és 464.240,-Ft földvédelmi járulék
megfizetését.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatban kiszabott földvédelmi járulék
átutalása iránt intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy korábban már döntöttek a TOP-os pályázatok benyújtásáról. A munka
folyik, a pályázatírók által kért adatszolgáltatásokat a hivatali munkatársaival együtt szinte napi szinten teljesítik. Már
többször is beszéltek róla, de még nem foglalták határozatba, hogy mit szeretnének a pályázatból megvalósítani, ezért
javasolja, hogy hozzanak erről döntést. A két pályázat szorosan összefügg egymással, és mind a gyermekintézmények
bővítésére, mind az egészségügyi szolgáltatók jogszabályoknak megfelelő elhelyezésére szükség és igény is van a
településen élők részéről. Az önkormányzatnak nincs olyan ingatlana, ahova valamelyik funkció áthelyezhető lenne,
ezért a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti „régi óvoda” épületén belül kell a bővítést megoldani, ami csak
emeletráépítéssel valósítható meg. Az elképzelés szerint az épület alsó szintjén kapna helyet a bölcsődei rész, a középső
szintre kerülne az óvoda, a felső szinten pedig az egészségügyi ellátást biztosító gyermekorvost, fogorvost és védőnőt
helyeznék el, tehát a funkciók elkülönülhetnének, az önkormányzat pedig megfelelő színvonalon gondoskodhatna ezen
közfeladatok ellátásáról.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
TOP-1.4.1-15 számú pályázat benyújtása
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1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a település lakosságszámát, azon
belül a 0-6 éves korú gyermekek arányát - úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda
és Bölcsőde intézményt további 1 bölcsődei csoporttal és 1 óvodai csoporttal bővíteni indokolt a Győrzámoly, Szent
István u. 11. szám alatti épületben.
2. A Képviselő-testület a férőhelyek számának bővítése és az új foglalkoztatók, csoportszobák, kiszolgáló helyiségek
szabványoknak megfelelő kialakítása, felszerelése érdekében „Bölcsődei és óvodai férőhely bővítés Győrzámolyon az
anyák munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében” címmel a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó terveket a Talent-Plan Kfttől rendelje meg és a pályázat beadása iránt intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. május 21.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2016. (IV. 19.) határozata
TOP-1.4.1-15 számú pályázat benyújtása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a település lakosságszámát, azon
belül a 0-6 éves korú gyermekek arányát - úgy határozott, hogy a fenntartásában lévő Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda
és Bölcsőde intézményt további 1 bölcsődei csoporttal és 1 óvodai csoporttal bővíteni indokolt a Győrzámoly, Szent
István u. 11. szám alatti épületben.
2. A Képviselő-testület a férőhelyek számának bővítése és az új foglalkoztatók, csoportszobák, kiszolgáló helyiségek
szabványoknak megfelelő kialakítása, felszerelése érdekében „Bölcsődei és óvodai férőhely bővítés Győrzámolyon az
anyák munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében” címmel a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó terveket a Talent-Plan Kfttől rendelje meg és a pályázat beadása iránt intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. május 21.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
TOP-4.1.1-15 számú pályázat benyújtása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel arra, hogy a fenntartásában lévő
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményt további 1 bölcsődei csoporttal és 1 óvodai csoporttal
bővíteni kívánja a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épületben – úgy határozott, hogy a gyermekorvosi-,
fogorvosi rendelésnek és a védőnői szolgálatnak helyet adó Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épületet
emeletráépítéssel bővíti és az egészségügyi szolgáltatók (gyermekorvos, fogorvos, védőnő) elhelyezéséről az épület felső
szintjén gondoskodik.
2. A Képviselő-testület annak érdekében, hogy a helyben, közfeladatként biztosítandó egészségügyi alapellátás
színvonalát javítsa, és a jogszabályi előírásoknak, szabványoknak megfelelő környezetet kialakítsa ”Gyermekeink
egészségére és fogaink épségére vigyázó szakorvosoknak, védőnőknek, egészségügyi alkalmazottaknak helyet adó épület
jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása Győrzámolyon” címmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a TOP-4.1.1-15 számú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra
támogatási kérelmet nyújt be.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó terveket a Talent-Plan Kfttől rendelje meg és a pályázat beadása iránt intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. május 4.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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TOP-4.1.1-15 számú pályázat benyújtása
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel arra, hogy a fenntartásában lévő
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményt további 1 bölcsődei csoporttal és 1 óvodai csoporttal
bővíteni kívánja a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épületben – úgy határozott, hogy a gyermekorvosi-,
fogorvosi rendelésnek és a védőnői szolgálatnak helyet adó Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti épületet
emeletráépítéssel bővíti és az egészségügyi szolgáltatók (gyermekorvos, fogorvos, védőnő) elhelyezéséről az épület felső
szintjén gondoskodik.
2. A Képviselő-testület annak érdekében, hogy a helyben, közfeladatként biztosítandó egészségügyi alapellátás
színvonalát javítsa, és a jogszabályi előírásoknak, szabványoknak megfelelő környezetet kialakítsa ”Gyermekeink
egészségére és fogaink épségére vigyázó szakorvosoknak, védőnőknek, egészségügyi alkalmazottaknak helyet adó épület
jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása Győrzámolyon” címmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a TOP-4.1.1-15 számú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra
támogatási kérelmet nyújt be.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó terveket a Talent-Plan Kfttől rendelje meg és a pályázat beadása iránt intézkedjen.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2016. május 4.
4. napirendi pont: Javaslat soron következő Képviselő-testületi ülés időpontjára
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ülésterv szerint a következő rendes ülés
időpontja április 26-a.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy az ülést halasszák el, és az üléstervben foglaltak szerint májusban tartsák
meg a soron következő rendes ülést. Amennyiben addig sürgős ügyben dönteni kell, akkor azt rendkívüli ülés keretében
tárgyalják.
A Képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték ki a polgármesteri javaslattal kapcsolatban.
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Képviselő-testületi ülés elhalasztása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az üléstervben 2016. április 26. napjára
tervezett ülést nem tartja meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2016. (IV. 19.) határozata
Képviselő-testületi ülés elhalasztása
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az üléstervben 2016. április 26. napjára
tervezett ülést nem tartja meg.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 16.35 órakor.
kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Tóthné Major Éva
alpolgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Pulai Nikoletta
képviselő
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