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 JE G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
szeptember 5-én megtartott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)    
                    
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
   Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Hajdú Csaba              képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 

 
Távol maradt:   
                       Horváth István           képviselő 
 
Tanácskozási joggal:  
   Kovács Edit    jegyző 
   Kovács Zsolt r. alezredes  rendőrkapitány, Szfvári RK. 
   Ódor Szilárd         KMB. Alov. h. 
   Szeles Ákos    DRV Zrt. 
   Vörösné Weiner Katalin  DRV Zrt. 
 
 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, külön köszöntette a meghívott vendégeket, és 
megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 
5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van. Elmondta, hogy a meghívó és a 
napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek, az ülésről 
hangfelvétel készül. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban 
van-e hozzászólás, észrevétel. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a 
Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 5-i 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
1. Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2016. évi 

helyzetéről – Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány 
előterjesztésében 

2. Javaslat a vízi közmű 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására – a 
polgármester előterjesztésében 
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3. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról -  a jegyző előterjesztésében 

4. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
-  a polgármester előterjesztésében 

5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2018. évi 
fordulójához történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 

 
6. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében  
 

7. Egyebek 
 

---------------------------------------- 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2016. 
évi helyzetéről – Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, 
rendőrkapitány előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a beszámolót már a nyár folyamán már megkaptuk, azóta nem volt 
ülésünk. Megkérdezte Kovács Zsolt alezredes urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
beszámolóban leírtakat. 
 
Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány: 
Köszönti a megjelenteket, a beszámolót kiegészíteni nem kívánja, kérdésekre 
szívesen válaszol. Amiről szót kell ejteni, az a körzeti megbízott helyzete. A jelenlegi 
kmb-s egészségügyi okokból leszerel, október elejétől új körzeti megbízott lesz a 
településen. Tudjuk már, hogy ki ő, ki fogjuk hozni és be fogjuk mutatni, ha eljön az 
ideje.  
 
Marics József polgármester: 
Örömmel fogadta a jó hírt, bár fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a helyettesítő 
kollégákkal, úgy a csóri, mint a mohai körzeti megbízottal jó kapcsolat alakult ki, ha 
bármi gond volt, akkor itt voltak. Megkérdezte a képviselőket, hogy a beszámolóval 
kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk. 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Lenne egy kérdése, bár nem szorosan a beszámolóval kapcsolatban. Bakonykútiban 
van egy kutya, amely veszélyezteti a lakosságot, hatósági eljárás is indult az ügyben. 
Kétszer megtámadta a környezetében élőket, a hatósági állatorvos is kijött, de nem 
mert bemenni. Senki nem lép az ügyben semmit. Számtalanszor látta póráz nélkül 
sétálni az utcán, ököllel üti a gazdája. Nem a kutya a hibás, ezt tudja, a gazdát 
eltiltaná az ebtartástól. Kérdése, hogy mit lehet tenni az ügyben. 
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Marics József polgármester: 
Kiegészítésként elmondta, hogy valamikor július végén volt egy ismételt 
kutyatámadás, amit jelzett az alosztályra, ekkor a csóri kolléga kijött és felvette az 
adatokat. Ezen kívül a sérült kisgyermek édesanyja is feljelentést tett a Móri 
Rendőrkapitányságon, ezt áttették Székesfehérvárra. A jegyző asszony és jómaga a 
Kormányhivatal felé jelezték az esetet, továbbították az orvosi papírokat, tehát több 
eljárás is folyik az ügyben. 
 
Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány: 
Ígéretet tett arra, hogy egyeztet a Kormányhivatallal az ügyben, és vissza fog jelezni, 
de nem egyszerű jogilag egy ilyen eljárás. A büntető eljárás kimenetelétől is függ, 
hogy mit tudnak tenni az ügyben. 
 
Ódor Szilárd KMB alosztályvezető helyettes: 
A kutyatartással kapcsolatban kérte, hogy amikor póráz nélkül látják az utcán 
azonnal szóljanak és ki fognak jönni intézkedni. 
 
Marics József polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, köszönetet mondott a rendőrség 
munkájáért, az ülésen való részvételért is. Tudja, hogy nehéz helyzetben vannak, 
mégis mindig jöttek, ha ilyen irányú kérés érkezett.  
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 

a rendőrségi beszámoló elfogadásáról 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-
Főkapitányság Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bakonykúti Község 
közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről szóló beszámolóját 
elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------------- 
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2. Javaslat a vízi közmű 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására – 
a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Köszöntötte a DRV Zrt. részéről megjelent Vörösné Weiner Katalint és Szeles Ákost. 
Elmondta, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban előzetesen észrevételt tett, 
ezeket a problémákat kellene megoldani. Tudja, hogy a jogszabályi keretek miatt 
tervezni csak azt lehet, amire fedezetet nyújt az eszközhasználati díj. Így viszont 
olyan fontos dolgok is elmaradnak, ami a biztonságos működést veszélyezteti, ezért 
ezekre áldozni is hajlandó többletforrást az önkormányzat. Megkérdőjelezi a tolózár 
szükségességét a Jókai-Gagarin utcánál, hiszen a volt kocsmánál is van egy, amivel 
a felső utcákat szakaszolni lehet. Sokkal fontosabb lenne a csőtörésekkel érintett 
vezetékszakasz kicserélése, inkább ehhez járulna hozzá az önkormányzat, akár 
saját forrásból is. Erre felhatalmazással bír a képviselő-testülettől, most kellene a 
munkát elvégezni, amíg nincs a munkaárok betemetve. Az árajánlatot azonban a mai 
napig nem kapta meg. Az is elképzelhető, hogy az irányítástechnikával is gond van, 
de ezzel kapcsolatban semmi sem szerepel a GFT-ben. Korábban szimpatikus volt, 
hogy mindig szerepelt a tervekben az elöregedő vezetékszakaszok cseréje, ezt most 
hiányolja. 
 
Szeles Ákos DRV Zrt.: 
Elmondta, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 15 évre szól, csak az eszközhasználati díj 
bevétel mértékéig tervezők benne munkálatok. Korábban volt egy hosszú távú terv, 
ami nem volt ennyire kötött.  Külső megrendeléssel bármilyen munkát el lehet 
végezni, az előzetes felmérés szerint a kútfejtől az átereszig 350 e Ft + Áfa összegbe 
kerülne a vezetékcsere. Röviden ismertette a csőtörések, meghibásodások szakmai 
okait. Az árajánlatot már továbbküldte a feletteseinek, az elfogadás után, ha a 
fedezet rendelkezésre áll pár nap alatt kivitelezhető a munka. 
 
Vörösné Weiner Katalin DRV Zrt.: 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadó határozatot 
módosítani kell, az 1. tétel helyett be lehet tervezni a csővezeték cserét 350 e Ft 
értékben oly módon, hogy 200 e Ft az eszközhasználati díj terhére, a többi saját 
forrás terhére történik. Kell még egy nyilatkozatot küldeni az energiahivatalnak erről. 
 
Marics József polgármester: 
Amint utalt már rá, 300 e Ft-ig felhatalmazással rendelkezik a testülettől erre a 
munkára, de az árajánlat azóta se érkezett meg.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Fontosnak tartaná, hogy legyen a kezünkben az árajánlat. Érdeklődik, hogy mennyi 
az éves eszközhasználati díj.  
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Marics József polgármester: 
Évente 150 ezer forint körül van ez az összeg, ezt kell kiegészíteni az 
önkormányzatnak saját forrásból. 
 
Vörösné Weiner Katalin DRV Zrt.: 
Kiegészítésként beszélt még arról, hogy a terv évente módosítható, hiszen 
változások bekövetkezhetnek – pályázat, havária esetén változhatnak az 
elképzelések. 
 
Marics József polgármester: 
Megkérdezte a DRV képviselőit, hogy Bakonykútit érintően pályázik-e a szolgáltató 
valamilyen fejlesztésre vagy a regionális hálózathoz való csatlakozásra? 
 
Vörösné Weiner Katalin DRV Zrt.: 
Ismertette a pályázattal kapcsolatos legfontosabb fejlesztési terveket, de Bakonykúti 
a kis vízfogyasztás és a kevés számú fogyasztó miatt nem számíthat pályázati 
támogatásra. 
 
Marics József polgármester: 
Összefoglalva az elhangzottakat, javaslatot tesz a Gördülő Fejlesztési Terv 
elfogadására azzal, hogy az 1. pontban szereplő tolózár csere ne szerepeljen a 
tervben, de helyette a kút és a tartály közötti eternit nyomóvezeték cseréje 
szerepeljen, melyhez a szükséges többletforrást az önkormányzat a 2017. évi 
költségvetésében „Vízmű karbantartási tartalék” címén betervezett és fel nem 
használt összegből biztosítja.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 

a DRV_V-401 kódszámú viziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési 
terv elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-23153-1-001-
00-14 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_401 kódszámú, Bakonykúti községi vízmű 
megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: 
DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet az alábbi 
módosítással fogadja el: 
 
A Gördülő Fejlesztési Terv 1. pontja - „A biztonságos vízkormányzás megteremtése 
érdekében tolózár beépítése (Jókai-Gagarin u.) 2017. évi használati díj terhére 205 e 
Ft összegben.” - helyébe a következő beruházás lép: 
 

1. „A kút és a tartály közötti eternit nyomóvezeték cseréje.” 
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A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a munkák eszközhasználati díjon felüli 
költségének fedezetét az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében tervezett, de 
fel nem használt „vízmű karbantartási tartalék” terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre 
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------------- 

 
 
3. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról -  a jegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Átadta a szót a jegyzőnek a Közös Hivatal beszámolójával kapcsolatban. 
 
Kovács Edit jegyző: 
A kiküldött anyaghoz nem kíván kiegészítést hozzáfűzni, a teljesítések időarányosak 
bevételi és kiadási oldalon is. A saját bevételek magasabb arányban teljesültek az 
esküvők miatt, de ez így sem jelentős tétel. 
 
Marics József polgármester: 
Kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 
I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolót 82.075,- Ft költségvetési és 16.469.063,- Ft finanszírozási bevétellel, 
valamint 16.236.004,- Ft költségvetési kiadással elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------------- 
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4. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról -  a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Összességében itt is időarányos, illetve ennél kevesebb a felhasználás. Ez két dolog 
miatt van. Egyrészt, mert a fűnyírás és a rendezvények költsége a második félévben 
jelentkezik inkább. Másrészt igyekeztünk spórolni.a közösségi házas pályázat miatt. 
A bevételek nagyjából időarányosan alakultak. Egyetlen tétel van, az iparűzési adó, 
ahol 500 e Ft-ot vissza kellett utalni egy adó felülvizsgálat miatt, ez az éves iparűzési 
adóbevétel csaknem egynegyede. Szerepel még a féléves adatok között olyan 
bevétel, amire számítottunk, de nem terveztük. Ilyen a polgármesterek 
béremelésének fedezete, ezt 100 %-ban térítették az adóerőképesség mértéke miatt. 
Ezen kívül a TAK elkészítéséhez is kaptunk 1 millió forintot, de ennek kiadási oldala 
is jelentkezik még az idén.  
A kiadási oldalon a magasabb felhasználások azért jelentkeztek, mert egyes 
tételeket más feladaton terveztük.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

  
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 7.492.084,- Ft 
költségvetési és 18.552.745,- Ft finanszírozási bevétellel, valamint 9.325.321,- Ft 
költségvetési és 1.393.693,- Ft finanszírozási kiadással elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------------- 

 
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2018. évi 

fordulójához történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
A Bursa Hungarica ösztöndíjban egy pályázó részesül, aki folytatja tanulmányait, 
ezért javasolja a csatlakozást a következő tanévre is. Egyelőre csak a csatlakozásról 
kell dönteni, a pályázat később kerül kiírásra. Javasolja a csatlakozásról szóló döntés 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való 
csatlakozásról  

 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához, és 
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

---------------------------------------- 

 
6. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében  
 

Marics József polgármester: 
Kiegészítené a beszámolót azzal, hogy a TAK elfogadásának határidejét várhatóan 
2017. december 31-ig meg fogják hosszabbítani, de erről csak szeptember végén 
dönt a parlament. Ettől függetlenül, amint elkészül az anyag megismertetjük a 
lakossággal és tartunk egy fórumot. Két észrevétel érkezett, ebből egy inkább a 
HÉSZ-hez kapcsolódik, akkor tudjuk majd figyelembe venni, ha a helyi építési 
szabályzatot felülvizsgáljuk. 
A közmunkával kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy 1 fő közmunkás van, aki a 
hivatalsegéd munkáját látja el, addig az ő bére megmarad. Ezért az őszi kinti 
munkákat, levelek összegyűjtését várhatóan vállalkozóval kell elvégeztetni, ennek 
így lesz fedezete. 
A kutyatámadással kapcsolatban amit lehetett megtettük, egyelőre visszajelzést nem 
kaptunk. 
A közösségi teres pályázatot megnyertük, de a Támogatói Okirat ellen kifogást 
nyújtott be, ezért még nem végleges a támogatási összeg és az sem, hogy az 
önkormányzatnak mennyi önrészt kell majd biztosítani. 
 
Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marics József polgármester 
előző ülés óta eltelt eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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7. Egyebek 
 

a) 1100 literes hulladékgyűjtő konténer beszerzése 
 

Marics József polgármester: 
A kiküldött anyaggal kapcsolatban jelezte, hogy a temetőben lévő konténer nagyon 
rossz állapotban van. A Depónia Kft. bérletre adott javaslatot, ezzel véleménye 
szerint nem kellene foglalkozni. Használt és új konténer beszerzésére is kért 
ajánlatot, az árkülönbség nem jelentős, ezért új hulladékgyűjtő beszerzését javasolta. 
Szavazásra bocsátotta az olcsóbb árajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 

1100 literes hulladékgyűjtő konténer beszerzéséről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temetőben 
elhelyezendő 1100 literes hulladékgyűjtő konténer beszerzésére benyújtott 
árajánlatokat és úgy döntött, hogy a Unischo Kft-től vásárol új konténert 67.820,- Ft + 
Áfa áron, 7.000,- Ft szállítási költséggel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
b) Veszélyes fák kivágása a patak partján 

 
Marics József polgármester: 
A veszélyes fák kivágására eddig csak Agrofauna Kft-től érkezett árajánlat 498 e Ft + 
Áfa értékben.  
Javaslata az, hogy kérjünk még a bodajki Klein Park Kft.-től is árajánlatot és kérte, 
hogy hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert a kedvezőbb árajánlat 
elfogadására és a szerződés megkötésére, mivel ezek a fák lakóházat is 
veszélyeztetnek, ezért minél előbb ki kell vágni azokat.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2017. (IX.5.) önkormányzati határozata 

veszélyes fák kivágásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás utcai patak partján 
lévő veszélyes fák kivágására vonatkozóan az Agrofauna Bt. (8052 Fehérvárcsurgó, 
Ifjúság u. 8.) árajánlatát 498 e Ft + Áfa összeggel elfogadja azzal, hogy a 
polgármester kérjen be még egy árajánlatot és a vállalkozási szerződést a 
kedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval kösse meg.  
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 

c) Óvodába járó gyerekek szállítása 
 
Marics József polgármester: 
Jelezte a képviselők felé, hogy kisgyermekes szülők részérő érkezett hozzá olyan 
kérés, hogy meg kellene oldani az óvodások utaztatását az Iszkaszentgyörgyi 
óvodába. Kérte a Jegyző Asszonyt és a képviselőket, hogy gondolkodjanak a 
megoldáson. Meg kell nézni, hogy térítés ellenében az Iszkaszentgyörgyi falubusz 
tudna-e ebben segíteni.            
 

----------------------------------------- 
 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 


