J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. december 14.
napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosának tájékoztatása az orvosi ügyeleti idő
betartásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Rull Csaba az I. körzet háziorvosa

2. A 2018. évi községi társadalmi ünnepségek, rendezvények időpontjainak
meghatározása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4. Településiarculati Kézikönyv elfogadására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
5. Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sződ Község településkép
védelméről szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. A Falukarácsony programjának ismertetése
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. Az M2 Zrt tulajdonában lévő 80 ha ipari területre létesített jelzálogjog levételével
kapcsolatos egyeztetés
Hertel László polgármester
8. Egyebek
 Járdaépítési támogatás iránti kérelem megtárgyalása
Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt a jegyzőkönyvvezetőt,
valamint az ülésen megjelenő sződi lakosokat. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő
képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Podhorszkiné dr.Buránszki Bernadett és
Erdélyi Balázs jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy
az Egyebek napirendi pontban az alábbi ügyek kerülnek megtárgyalásra:



Fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítési beruházással kapcsolatos
műszaki ellenőri és akadálymentesítési rehabilitációs szakértői feladatok
ellátására vonatkozó vállalkozói szerződése megtárgyalása



Ipari Park pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
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Rózsa Attila (Vanyarc, Veres Pálné u. 36.) rendszergazda Vállalkozási szerződés
módosításának megtárgyalása



A 2748/22 és a 2748/17 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás



A Sződi Csupafül Óvoda és Mini-Bölcsőde vezetője kérelmének megtárgyalása

Kéri a képviselőket, hogy a napirendi pontok elfogadására vonatkozóan szavazzanak. Megállapítja, hogy a

képviselők a napirendi pontokat, az elhangzott kiegészítéssel, 5 igen szavazattal elfogadják.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Papp István képviselőt javasolja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal
Papp István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
Puskás Szilveszter jelezte, hogy az Egyebek napirendi pontban szót kér.
Hertel László tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Rull Csaba háziorvos jelezte, hogy késik az ülésről. A
míg azülésre nem érkezik meg, az első napirendi pont utáni napirendi pontokat tudja megtárgyalni a testület.

2. A 2018. évi községi társadalmi ünnepségek, rendezvények időpontjainak
meghatározása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Felkértem Erdélyi Balázst, a Kultúráért és Oktatásért felelő tanácsnokot, hogy a mai ülésen
terjessze a testület elé a 2018. évi községi társadalmi ünnepségek, rendezvények időpontjait. A mai ülésen a
képviselő úr nem tud megjelenni, de elküldte a javaslatot. (részletesen ismerteti az időpontokat) A
rendezvények időpontjait a Faluház vezetőjének is meg fogjuk küldeni.
Van-e kérdés a javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi községi társadalmi
ünnepségek, rendezvények időpontját az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermeknap: 2018. május 26. (szombat)
Hősök Napja: 2018. június 3.
Falunap: 2018. szeptember 8. (szombat)
Közmeghallgatás: 2018. november 9. (péntek)
Idősek Napja: 2018. november 11. (vasárnap)
Falukarácsonya: 2018. december 16. (vasárnap)
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Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

1. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a 2018. évi munkaterv tervezete minden képviselő részére
megküldésre került. A munkaterv egy tervezet, de a napirendi pontok évközben kiegészítésre kerülnek az
aktuális ügyekkel.
Kérem, hogy mondják el véleményüket, módosítási javaslataikat a tervezettel kapcsolatosan. Amennyiben
nincs módosítási javaslat, kérem, hogy szavazzunk a munkaterv elfogadására vonatkozóan. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a képviselő-testület
2018. évi Munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

2. Településarculati Kézikönyv elfogadására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sződ Község településkép
védelméről szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy 4. 5. napirendi pontokat a mai
ülésen a testület nem tudja tárgyalni.
A Településarculati Kézikönyv végleges elfogadására a mai ülésen még azért nem kerülhet sor,
ugyanis még nem telt le a 21 nap a Lechner Tudásközpont hivatalos oldalára történő feltöltés óta.

A képviselő-testület csak ezt követően tudja a végleges kézikönyvet elfogadni.
A kézikönyvhöz szorosan kapcsolódik a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása
is. Ezért javaslom, hogy a két ünnep között, december 28. napján, egy rendkívüli testületi
ülés keretében fogadja majd el a testület a Településarculati Kézikönyvet, valamint ekkor
alkossa meg Sződ Község településkép védelméről szóló rendeletét.
A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával.
4. A Falukarácsony programjának ismertetése
Előterjesztő: Hertel László polgármester
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Faluház vezetője a helyben szokásos módon közzé tette
a Falukarácsony programját tartalmazó plakátot, mely ünnepségre 2017. december 17. -én (vasárnap) 17.00
órakor a szabadtéri színpadon kerül sor.
Az ünnepségen minden képviselő megjelenésére számítok.

5. Egyebek
 Járdaépítési támogatás iránti kérelem megtárgyalása
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy mint minden év végén, ebben az évben is a decemberi
képviselő-testületi ülésen állapítja meg a testület az évközben, lakosság által elkészített járdaépítésre
vonatkozó támogatásokat. Az idén erre vonatkozóan három kérelem érkezett. A falugazda a járdaépítést
leellenőrizte, kiszámolta az anyagköltséget, amely összeg a támogatás összege. Kérem a képviselőket, amennyiben kérdés nincs, - hogy szavazzunk a támogatások megállapítására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Sztankovics Róbert Sződ, Dózsa György út 167. szám alatti lakos részére 34.875.- forint,
Lukácsné Pazsitka Szilvia Sződ, Mátyás király u. 24. szám alatti lakos részére 34.875.forint,
Kemenczeiné Czinege Éva Sződ, Rákóczi Ferenc u. 80 szám alatti lakos részére 34.875.forint,
Nyúzó Andrea Sződ, Dózsa György út 257. szám alatti lakos részére34.875.- forint,
Eszenyi Edina Sződ, Dózsa György út 76. szám alatti lakos részére 39.000.- forint
járdaépítési támogatást állapít meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítésiberuházással kapcsolatos
műszaki ellenőri és akadálymentesítési rehabilitációs szakértők feladatok
ellátására vonatkozó vállalkozói szerződése megtárgyalása

Hertel László: Már az elmúlt ülésen tájékoztatom a képviselőket, hogy pályázati támogatással a fogorvosi
rendelő felújítása megkezdődött. Azonban a 100 %-os támogatottságú pályázati kiírásban elszámolható
költségként nem szerepel a műszaki ellenőri feladatok ellátása, valamint az akadálymentesítési rehabilitációs
szakértői feladatok ellátása. Ezekre a feladatokra külön szerződést szükséges kötnie az önkormányzatnak. A
rehabilitációs tervek elkészültek. Ezen feladatok ellátására vonatkozóan ajánlatot is kaptunk, mely szerint a
műszaki ellenőri feladatok ellátását bruttó 254.000.- forint összegért vállalná el a Mélyépterv CE Kft,
valamint az akadálymentesítési rehabilitációs szakértői feladatok ellátását bruttó 127.000.- forint összegért
vállalná el a Bildom Mérnöki Kft. Javaslom az ajánlatok elfogadását. Kérem a képviselőket, hogy mondják
el véleményüket az ajánlatotokkal kapcsolatosan.
Puskás Szilveszter: Hogy lehet, hogy a műszaki ellenőri tevékenység nem szerepel a pályázati kiírásban?
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A pályázati kiírás egyszerűen ezt nem tartalmazta.
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Hertel László: A pályázati kiírás ezt nem tartalmazza, viszont műszaki ellenőr nélkül a beruházás nem
valósítható meg, hiszen a munkákról elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkafolyamatok
ellenérzését a műszaki ellenőrnek kell elvégezni és igazolni
Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy két határozatban, szavazzunk az
ajánlatok elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Önkormányzati
tulajdonúó egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” c. pályázat keretében megvalósuló Fogorvosi rendelő, valamint a Sződi
Háziorvosi rendelő felújítása és korszerűsítése beruházás tekintetében az
akadálymentesítéssel kapcsolatos rehabilitációs szakértői feladatok ellátásával a Bildom
Mérnöki Kft-t (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 5/c. 1/1) bízza meg, bruttó 127.000.forint vállalási árért.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Önkormányzati
tulajdonúó egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” c. pályázat keretében megvalósuló Fogorvosi rendelő felújítása és
korszerűsítése beruházás tekintetében a műszaki ellenőri feladat ellátásával a
Mélyépterv CE Kft-t (1106 Budapest, Gépmadár u. 9. X.58.) bízza meg, bruttó: 254.000.forint vállalási árért.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Ipari Park pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Ipari Park kialakítására vonatkozó pályázat ismételten
kiírásra került. Felvettem a kapcsolatot a pályázatíró céggel, és egyeztettem velük a pályázat benyújtásának
lehetőségét illetően. Az előző pályázathoz képest ez a jelenlegi pályázat sokkal részletesebb. A korábban
elkészített terveket ennél a pályázatnál is fel tudjuk használni. A pályázatíró cég a pályázati anyagot
összeállítja. 10%-os a pályázat önrésze, amely max. 20.000.000.- forint lenne.
Arra kérem a képviselőket, hogy hozzuk meg a határozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentáció összeállításra kerüljön, és az önkormányzat részt kíván venni ezen a pályázaton,
illetve az önrész önkormányzatunk vállalja. max. 20.000.000.- forint erejéig.
Kérem a képviselőket mondják el javaslataikat, véleményüket.
Puskás Szilveszter: Az Ipari Park leendő területéhez hol lesz az útcsatlakozás?
Hertel László: Mivel egyelőre más lehetőség nincs, csak a József Attila utcára tud csatlakozni.
Puskás Szilveszter: Arról már volt szó, hogy a József Attila utca nem vezetné le egy ipari park forgalmát.
Hertel László: Mivel az ipari terület önkormányzati tulajdonban van, olyan vállalkozót, vagy
vállalkozásokat kell a területre telepíteni, amely vállalkozások nem nagy közúti forgalmat bonyolítanak le.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A pályázatíró tájékoztatott arról, hogy január 10. napjáig kell a pályázatot
benyújtani.
Puskás Szilveszter: A jövő évi költségvetés terhére ki fogjuk tudni fizetni ezt az önrészt?
Papp István: A tartalékkeret terhére történne a kifizetés, mert a tartalékkeret a fejlesztésekre, és pályázati
önrész biztosítására került elkülönítésre. Minden pályázati lehetőséget ki kell használnunk. Javaslom, hogy
az önkormányzat vegyen részt ezen a pályázaton. Nem utolsó szempont, hogy az Ipari Park megvalósulása új
munkahelyeket is tud majd biztosítani a helyi lakosok részére.
Juhász István: Egyetértek Papp István képviselővel. Valószínű, hogy a községben lakók örülnének a helyi
munkahelyek létesítéséhez.
Hertel László: Arra kell törekednünk, hogy a helyi adóbevételeink növekedjen, ez pedig a vállalkozások
betelepítésével lehetséges. Az ipari park létesítése ezt lehetővé teszi.
Puskás Szilveszter: Az Ipari parkban létesített területek értékesíthetők, vagy csak bérbeadhatók?
Hertel László: Ezt meg kell nézni a pályázati kiírásban.
Van-e további kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az elhangzott javaslatra
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni
a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok
kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” c. pályázaton Sződ, ipari park kialakítása
tárgyban.
A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére maximum bruttó:
20.0000.000.- forint erejéig biztosítja a beruházás önrészét.
A képviselő-testület megbízza Hertel László polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció
elkészítése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Rózsa Attila (Vanyarc, Veres Pálné u. 36.) rendszergazda Vállalkozási szerződés
módosításának megtárgyalása
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzat rendszergazdája kérelmezte, a
2016. május 31.napján megkötött Megállapodásban meghatározott átalánydíj módosítását. 80.000.forint + ÁFA/hó összegről, 85.000.- forint + ÁFA/hó összegre kérte a módosítást. A rendszergazda
munkájával nincs gond, javaslom a módosított összeg elfogadását. Kérem a képviselőket, hogy
mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Puskás Szilveszter: Amennyiben a munkájával az önkormányzat meg van elégedve, akkor javaslom a
szerződés módosítását.
Hertel László: Van-e további kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rózsa Attila (Vanyarc,
Veres Pálné u. 36.) és Sződ Község Önkormányzata között, a 2016. május 31. napján megkötött,
az önkormányzat számítástechnikai-informatikai berendezések karbantartására vonatkozó
Megállapodásban megállapított átalánydíjat, 2018. január 01. napjától kezdődően 80.000.forint+ÁFA/hó összegről 85.000.- forint + ÁFA/hó összegre módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármester a módosított Megállapodás
aláírására.
Határidő: 2018.január 01.
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A 2748/22, a 2748/17, és a 2748/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos
tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy három, önkormányzati tulajdonban lévő építési
telek megvásárlásával kapcsolatosan kerestek meg. A Határ utcai telkesítés során kialakított
2748/22, a 2748/17 hrsz-ú és a 2748/7 hrsz-ú építési telkeket szeretné egy befektető megvásárolni.
6-7 millió forint közötti árat tájékoztató jelleggel mondtam. A három telken kívül már csak egy
telek van az önkormányzat tulajdonában a Váci Mihály utcában.
Dávid Tamás: Véleményem szerint 7 millió forint alatt ne értékesítsük egyik telket sem.
Puskás Szilveszter: Azt kellene eldönteni, hogy szüksége van-e az önkormányzatnak az
ingatlanértékesítésre, nem lenne-e érdemesebb befektetési céllal megtartani a telkeket, mert
jelenleg az önkormányzatnak van tartalékkerete.
Dávid Tamás: Én javaslom, hogy értékesítsük a telkeket. Kérjünk 21.000.000.- millió forintot a
három telekért, de 20.500.000.- forintnál ne adjuk alacsonyabb áron.
Juhász István: Értékesíti a befektető a felépített ingatlanokat? Az lenne a cél, hogy a lakásokat
állandó lakosok lakják be.
Hertel László: Igen. A vállalkozó a telkekre családi házakat kíván építeni, mivel már vannak
érdeklődők a családi házak megvásárlására is. El kell dönteni, hogy értékesítsük-e a telkeket, vagy
sem? Ha azt akarjuk, hogy a lakosság száma növekedjen, a cél az, hogy a telkek ne álljanak
üresen.
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Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az elhangzott javaslatra
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 2748/22 hrsz-ú, 732 m2 alapterületű, beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant 7.000.000.- forint áron, a 2748/17 hrsz-ú, 733 m3 alapterületű,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 6.500.000.- forint áron, és a 2748/7 hrsz-ú, 768 m2
alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 7.000.000.- forint áron értékesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert az adásvételi szerződések
megkötésére.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: A Sződi Csupafül Óvoda és Mini-Bölcsőde vezetője jelezte, hogy 200.000.- forint
értékben karácsonyi játékokat szeretne vásárolni a gyermekek részére, viszont az intézmény 2017.
évi költségvetése ezt nem teszi lehetővé. Ezért kérte az önkormányzat anyagi támogatását.
Juhász István: Véleményem szerint 200.000.- forint egy ekkora intézményben nem lenne elég,
javaslom, hogy állapítsunk meg magasabb összeget erre a célra
Hertel László: Mindig abban kell gondolkodnunk, hogy a költségvetés éves bevételét ne haladják
meg a kiadások. A tartalékkeretet azt fejlesztésre kell fordítanunk.
Puskás Szilveszter: Hét óvodai csoportra a 200.000.- forint elég szerény összeg.
Hertel László: A mértékletességet meg kell tartani.
Puskás Szilveszter: Csoportonként 50.000.- forintot javaslok, ez 350.000.- forintot jelent.
Juhász István: Egyetértek a javaslattal.
Dávid Tamás: Támogatom az alpolgármester úr javaslatát.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Csupafül óvoda és
Mini-Bölcsőde részére, óvodai játékok vásárlására 350.000.- forint összeget állapít meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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dr.Rull Csaba az I. számú körzet háziorvosa megérkezett az ülésre.
1.

Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosának tájékoztatása az orvosi ügyeleti idő
betartásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Rull Csaba az I. körzet háziorvosa

Hertel László: Köszöntöm dr. Rull Csabát, az I. sz. körzet háziorvosát. Tájékoztatom a képviselőket, hogy
ezt a napirendi pontot már az elmúlt ülésen tárgyalta volna a testület, de akkor a doktor egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudott megjelenni.
Előzményként tájékoztatom a képviselőket, hogy lakossági bejelentés érkezett azzal kapcsolatosan, hogy
orvosi ügyeleti időben a doktor urat nem lehet telefonon elérni. Én is többször megpróbáltam elérni a doktor
urat, de a telefonja ki volt kapcsolva. A harmadik napon is megpróbáltam rendelési időben felhívni a doktor
urat, a telefonja be volt kapcsolva, viszont a telefont nem vette fel.
A II. számú körzet háziorvosát is megpróbáltam felhívni, a telefonja kicsöngött, de nem vette fel. Mivel az
előző testületi ülésre az 2. körzet háziorvosa – dr. Bonyhády Elemér- is meg volt hívva, ezért a doktor úr
bejött és tisztáztuk vele, hogy a telefonját azért nem vette fel, mert szabadságon volt, és az a szám, amelyen
hívtam, az a csörögi rendelőben csengett ki. A doktor úr tájékoztatott arról, hogy a háziorvosi napközbeni
ügyeleti idővel tisztában van, és azt Ő el is látja.
Továbbá jeleztem a doktor uraknak, hogy amennyiben továbbképzésen vannak, abban az esetben az
ügyeletet a központi ügyelet látja el, és a tájékoztató táblára legyenek szívesek kiírni, hogy a továbbképzés
idején az orvosi ügyeletet milyen számon lehet elérni.
Mivel Rull doktor a rendelési időben sem vette fel a telefont, ezért rendelési időben bementem, és
megkérdeztem, hogy miért nem veszi fel a telefont, ha keresik? A doktor úr azt válaszolta, ha a rendelési
időben sok a betege, nem veszi fel a telefont. Tájékoztattam, márpedig a telefont, ha Ő nem tudja felvenni, az
asszisztense vegye fel, de valamelyiküknek – amint lehetőségük van rá- köteles felvenni. Ugyanis a
háziorvosi ügyelet hétköznap reggel 7.00 órától 17.00 óráig Ők látják el. Tájékoztattam a doktor urat, hogy a
háziorvosok munkáltatója az önkormányzat. Ugyanazt várom el a doktor úrtól, amit Ő vár el tőlem, ha
felhívjuk egymást akkor felvesszük a telefont, és ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk felvenni, akkor
visszahívjuk egymást. Háziorvosi ügyeletet hétköznap 7.00-17.00-ig a háziorvos látja el, 17.00-7.00 óráig
és ünnepnapokon a központi ügyelet.
dr.Rull Csaba: Lehetnek olyan helyzetek, amikor rendelési időben nem tudom felvenni a telefont, és
autóvezetés közben sem tudom felvenni a telefont. Amikor bejött a polgármester úr a rendelőbe be volt a
kapcsolva a telefonom, de ép egy beteget vizsgáltam. Az önkormányzat nem a munkáltatóm. Akkor lenne a
munkáltatóm, ha az önkormányzat alkalmazottja lennék. Azt tudom elmondani, hogy az ügyeleti rendszer
úgy működik, ahogy működött azalatt a 10 év alatt, mióta én itt vagyok. Amennyire én tudom, az
önkormányzat a környező községekkel együtt a Provincia Egyesülettel kötött szerződést a háziorvosi ügyelet
ellátásra, amely szervezet 17.00-07.00 óráig látja el az orvosi ügyeletet. A probléma valójában az, hogy van
több olyan törvény, amely ezt szabályozza, és szakadékok vannak a szabályozásban. Mára eljutottunk a
fizikai teljesítőképesség határára a munkánkat illetően, és ezért azt gondolom, hogy a lehetőségekhez mérten
kell felvenni a telefon
Hertel László: A háziorvosi ügyeletet nem a lehetőségekhez mérten kell ellátni, hanem kötelezően kell
ellátni, és a telefont azt viszont a lehetőségekhez mérten, minél rövidebb időn belül fel kell venni. És
amennyiben nem tudja felvenni, ha a szám a telefonján megjelenik, akkor köteles visszahívni. Amennyiben
ezt nem teszi meg, akkor Ön nem látja el az ügyeleti feladatát. Az viszont tény, hogy a telefonja ügyeleti
időben ki volt kapcsolva, ezt viszont a munkatársaim is igazolni tudják.
Rull Csaba: Két telefonom van, a mai napig a sződi újságban a magántelefonom elérhetősége van megadva.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: (megnézi az újságban a telefonszámot) A Sződiek Híradójában az a
telefonszám szerepel, amelyik az orvosi rendelő bejáratára is ki van függesztve.
Hertel László: Azt a számot hívtam, amely a rendelő kapuján is kint van. A gond az, hogy nem vette fel a
telefont a doktor úr.
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A háziorvos a szerződést az önkormányzattal köti, ezáltal az önkormányzat a munkáltató. A jelenleg hatályos
szerződésben nem szerepel a szerződés felmondásának lehetősége. Ezért ezt a szerződést módosítani kell. A
Bonyhády doktort, és a vácrátóti háziorvost el lehet érni ügyeleti időben. Ha egy beteg keresi a doktor urat,
akkor vissza kell őt hívni, mert okkal keresi a háziorvost. Lehet, hogy Ön úgy érzi, hogy a fizikai
teljesítőképesség határán van, viszont az orvosi ügyeletet akkor is el kell látnia, ugyanis más háziorvosik
minden további nélkül megteszik.
dr Rull Csaba: A mentőszolgálat sem hív vissza senkit.
Dávid Tamás: A híváslistát megnézi a doktor úr? Vagy meg várja, amíg visszahívják Önt?
dr. Rull Csaba: A polgármesteri hivatal visszahívja az ügyfeleket?
Hertel László: Amennyiben a számot a telefon kiírja, abban az esetben visszahívjuk. De én úgy gondolom,
hogy azért egy önkormányzat és egy háziorvos ebben az esetben jelentős különbség van, ugyanis itt akár egy
ember életéről is szó lehet.
dr. Rull Csaba: Ez egy demagóg szöveg. Életveszélyes helyzetben a 104 kell hívni, nem pedig a háziorvost
kell keresni.
Hertel László: Az ÁNTSZ-nél az a tájékoztatást kaptam, hogy a háziorvost kell hívni, és a háziorvos fogja a
mentőt kihívni, amennyiben szükséges. Ha ez így lenne, ahogy a doktor úr mondja, akkor az ország mentője
is kevés lenne. Nem véletlenül találták ki az ügyeleti rendszert, ugyanis akkor 17.00-7.00 óra között sem
kellene orvosi ügyelet, azonnal mentőt kellene hívni.
Dávid Tamás: A központi irányító is megkérdezi, hogy hívta-e már a háziorvosát.
dr. Rull Csaba: Amikor a mentőszolgálat munkatársai esetnél vannak ők sem veszik fel a telefont.
Ha engem hívnak, az esetek 90 %ban felveszem a telefont. 100 hívás közül 90 esetben nem beteghez hívnak,
hanem tájékoztatást kérnek. Egy napi rendelési időben van 40 hívás, amely lehetetlenné teszi a normál
munkát. Ha egyszer az emberi erőforrás kevés, hiába fenyegetnek engem. A háziorvos nem a mentéssel
foglalkozik. A feladata az, hogy szükség esetén ellássa a halasztható eseteket, azok esetében, akik a
rendelőbe nem tudnak bemenni. Amit most Ön csinál, azzal arra akar kényszeríteni, hogy ne tudjam
felelősséggel ellátni a munkámat. A polgármester többször azért hívott telefonon, hogy engem
ellenőrizgessem, ezzel is a munkámat lehetetleníti el.
Hertel László: Nem azért hívogattam, hogy szórakozzak, hanem hogy meggyőződjem arról, hogy elérhető-e
a doktor úr, felveszi-e a telefont. De a doktor úr nemhogy nem veszi fel a telefont, de még ki is kapcsolja,
ezzel viszont nem látja el a feladatát. Amennyiben a doktor úr nem megfelelően látja el a feladatát, a
munkáltatója az önkormányzat, azaz a képviselő-testület fel is mentheti a doktor urat. Az pedig nem kifogás,
hogy a háziorvos a kocsiban nem tudja felvenni a telefont, mert megbüntetik, ahogy Ön mondta, ugyanis
jelzem a doktor úrnak, hogy van kihangosító is. Amennyiben ezt használja, akkor nem fogják megbüntetni a
doktor urat.
dr. Rull Csaba: Amikor lehetőségem van rá, felveszem a telefont.
Hertel László: Ez nem lehetőség kérdése, hanem munkaköri kötelessége.
dr.Rull Csaba: Nem lehet emberektől fizikai teljesítőképességet meghaladó feladatot követelni.
Hertel László: Amennyiben Ön ezt a feladatot nem tudja ellátni, akkor nem kell vállalni ilyet. El kell menni
olyan helyre, ahol kevesebbet kell dolgozni. Én megkérdeztem 10 beteget, és 10 betegből 9 beteg nem volt
Önnel megelégedve, nem azt mondom, hogy 100-ból 90 elégedetlen, de az arány a doktor úrra nézve nem a
legkedvezőbb.
dr. Rull Csaba: Az önkormányzat azt ígérte, hogy biztosít egy SIM kártyát, amellyel annyit telefonálok,
amennyit akarok, és csak az alapdíjat kell fizetnem.
dr. Bojtaqyné Benedek Gabriella: Amennyiben sokba kerül az, hogy visszahívja a betegeket, lehetőség van
arra, hogy belépjen az önkormányzati csomagba, és 2.100.- forint havidíjért annyi beteget hív vissza,
amennyi szükséges. Csak alapdíjat kell megfizetni.
dr. Rull Csaba: Ha a polgármester úrnak olyan fontos beteg, akkor miért nem fizeti ki az önkormányzat az
alapdíjat is, és miért nem engedi el nekem az iparűzési adót.
Hertel László: Doktor úr, Ön a feladatát vállalkozásban látja el. Ebben az esetben más vállalkozások is
kérhetnék, hogy engedjük el az iparűzési adójukat, ugyanis a vállalkozások is kerülnek komoly anyagi
nehézségbe. Annak ellenére be kell fizetniük az iparűzési adót. Ajánlom, hogy forduljon a kormányhoz, hogy
a háziorvosok vállalkozásainak engedjék el az iparűzési adót. Van Önnek annyi jövedelme, hogy ezt az
alacsony összegű telefonszámlát ki tudja fizetni. Amennyiben kéri a doktor úr a SIM kártyát tudjuk
biztosítani, a készüléket viszont nem.
dr. Rull Csaba: A telefonalapdíját nem lehet az iparűzési adóból levonni.
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Hertel László: Nem lehet. Az adórendeletben meghatározott fizetési kötelezettség mindenkire egyformán
vonatkozik. Felkérem a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy az üggyel kapcsolatosan
ismertesse a bizottság álláspontját.
Dávid Tamás: A doktor úr munkájával kapcsolatosan a lakossági visszajelzéseket összegezve: A doktor Úr

betegekhez való hozzáállása, a megérintett hangneme, illetve viselkedése leépíti a körzetét. Ügyeleti
időben nem lehet telefonon elérni, melyért felelőséget nem vállal. Laboreredményt csak 100 ft.-ért
ad ki. Egy rendszeres gyógyszert szedő szívbeteg, lakos rendelési időben kereste fel a doktor urat,
aki elmarasztalta őt, és más időpontot sem tudott felajánlani, melynek következtében a beteg
rákényszerült, hogy bemenjen Váci korházba, és ott írassa fel a szükséges gyógyszert
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztositani kell, hogy választása alapján igénybe
vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől
függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. Javaslom, hogy kerüljön
felülvizsgálatra a doktor úrral kötött szerződés, melyben kérünk segítséget az Önkormányzat
ügyvédjétől Dr. Nyitrai Judittól, és az ő jogi tanácsadását követően tárgyalja a testület a fennálló
problémát.
dr. Rull Csaba: Konkrét esetekre tudok csak reagálni.
Juhász István Az egyik esetet én mondtam. Nálam jelentkezett egy úr, akinek két infarktusa is volt, a doktor
úrhoz bement, hárman voltak a váróba, bekopogott, és gyógyszert szeretett volna íratni. Ön azt mondta, hogy
nem tudja fogadni, mert injekciózni fog. Az asszisztens sem tudott segíteni, megkérdezte a beteg, hogy mikor
tud visszajönni, de erre sem Ön, sem az asszisztens nem tudott konkrét időpontot adni. Annak oka van, hogy
egyre kevesebb betege van a doktor úrnak
dr.Rull Csaba: Az emberek 90 %-a azért vált háziorvost, mert az előző háziorvos nem csinálta meg azt, ami
törvénytelen.
Hertel László Az ÁNTSZ-nél sincsenek jó véleménnyel a doktor úrról, sőt mi több a váci kórházban is jól
ismerik a doktor urat, mégpedig nem a pozitív oldalát. Az ügyeleti rendszerrel is csak Önnek volt
problémája. A doktor urat úgy ismerik, mint aki nagyon szeret kötekedni. A lényeg az, hogy változtatni kell a
jelenlegi helyzeten.
dr. Rull Csaba: Sajnos a magyar lakosság nagy része súlyos tévedésben vannak azzal kapcsolatban, hogy az
orvos mit köteles megcsinálni. Ha az én meggyőződésem az, hogy a kért gyógyszer felírása árt a betegnek,
akkor nem fogom felírni.
Juhász István: A szakorvos szakvéleménye alapján a háziorvos köteles felírni a javasolt gyógyszert.
dr. Rull Csaba: 99, 9 %-ban kiírom a szakorvos által javasolt gyógyszer. A maradék esetekben vonom
kétségbe a szakorvos javaslatát. Azért a gyógyszerért, amit én írok fel, azért én vagyok a felelős. Én nem
akarok rosszat a betegeimnek.
Hertel László: Ezt a betegek nem ezt érzékelik.
dr. Rull Csaba: Az emberek sokszor bajt követelnek maguknak.
Dávid Tamás: Azért vagyunk itt, hogy a felmerülő problémát megoldjuk. Javaslatom az, hogy a doktor úr
dolgozzon ki egy olyan stratégiát, hogy ügyeleti időben a telefon felvételre kerüljön, annak érdekében, hogy
a sződi lakosok színvonalas ellátást kapjanak.
Lakossági igényként merült fel, hogy tud-e egy napon 18.00 óráig rendelni, mert vannak olyan betegek, akik
csak munka után tudnak eljutni a rendelőbe.
dr. Rull Csaba: Én kapok kéréseket, de az én kérésem nem kerül meghallgatásra. Ha az önkormányzat
valóban elkötelezett, szeretnék én is gesztust kapni. Beszéljük meg, hogy mire van lehetőség. Teljesen
széttördeli a rendelést a telefonok felvétele.
Hertel László: Doktor úr nem kívánunk Öntől sem mást, mint ami a kötelessége lenne, hiszen más
háziorvosoknak ez egyértelmű és nem csinálnak ebből problémát.
dr. Rull Csaba: A polgármester úr csinál ebből problémát, és hergeli a többieket.
Hertel László:Ha a testület úgy látja a beérkező panaszok alapján, akkor figyelmeztetheti a doktor urat, és
amennyiben nem változik a helyzet, és a betegek többsége nincs megelégedve az Ön munkájával, a feladatát
nem látja el tiszteségesen, abban az esetben a képviselő-testület felmondhatja a szerződést. Nekem a
lakosság érdekeit kell képviselnem.
dr.Rull Csaba: Ha az a cél, hogy engem elküldjenek, akkor úgy is nevesíteni kell azokat a személyeket, akik
elégedetlenek a munkámmal.
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Hertel László: Ha a betegek bejönnek az önkormányzathoz, panaszt tesznek, ezt írásban felvesszük, ahol a
név is szerepel. Viszont, ha kéri a beteg, hogy a nevét Önnek ne adjuk ki, akkor nem fogjuk kiadni. Viszont a
panaszt közöljük Önnel. Ennek figyelembevételével figyelmeztetjük a doktor urat, és amennyiben több beteg
panasza ellenére a feladatait nem megfelelően látja el, abban az esetben felmondhat az önkormányzat de nem
ez a cél. Volt olyan eset is, hogy egy szervezet igazolást kért a doktor úrtól, mégpedig arról, hogy a fekvő
beteg ténylegesen fekvő beteg és ennek az igazolásnak a kiadása után az ételt házhoz szállítják neki. Ezt az
igazolást Ön nem volt hajlandó kiadni, mert a törvény ezt Önnek nem írja elő, mindannak ellenére, hogy a
beteg ténylegesen fekvő beteg volt.
dr. Rull Csaba: Ennek az igazolásnak a kiadását a törvény nem írja elő. Amennyiben nem szükséges az
orvosi igazolás, akkor miért nem ad enélkül ételt a szolgálat.
Hertel László: Doktor Úr, egy papírt kértek, hogy le tudják igazolni, hogy beteg mozgásképtelen, mert
szükséges volt ahhoz, hogy ki tudják szállítani az ételt. Ezt végül úgy volt hajlandó kiadni, hogy bejött az
önkormányzathoz, és indulatosabban kértem az igazolást kiállítását, amelyet utána meg is tett, és gondolom
nem vonták Önt ezért felelősségre.
Azt kérjük, hogy 7.00-17.00 óra között az ügyelet a doktor úr részéről is el legyen látva, próbáljon önkritikát
gyakorolni a betegek felé, mert a jelenlegi helyzet nem vezet eredményre. Mi a lakosság érdekét szolgáljuk.
dr. Rull Csaba: Hogy a lakosság és a betegek érdekét mi szolgálja jobban, az én tudom eldönteni.
Amennyiben én házhoz megyek akkor sem tudom mindig felvenni a telefont.
Azt szeretném mondani, hogy valójában ügy nincs, de velem szemben van egy ellenszenv. 10 éven keresztül
az önkormányzat csak elvesz.
Hertel László: Doktor úr, az önkormányzat felújíttatta a rendelőt, most is pályázunk az orvosi rendelő
felújítására, és orvosi eszközbeszerzésre, viszont Öntől, semmiféle olyam hajlandóságot nem látunk, ami a
betegek érdekét szolgálná, még egy rádiót sem hajlandó beüzemelni, hogy ne lehessen kihallani a rendelőben
elhangzottakat. Én voltam más rendelőben is, ahol különböző kártyás bejelentkezések vannak, pl Vácrátóton
és Sződligetet, amelyet a háziorvosok finanszíroztak. Most van először a testület előtt, hogy beszámoljon
arról, hogy miért nem tartja be az ügyeleti időt.
Azt tapasztaljuk, hogy a doktor úrnak csak elvárása van. Az önkormányzat azt várja el, hogy a háziorvosi
szolgáltatás megfelelő színvonalú legyen.
Dr. Rull Csaba: a véleménykülönbség abban áll, hogy nem igazodok senkihez, én ezt nem érzem.
Hertel László: Lakossági bejelentések alapján került a testület elé az ügy.
dr.Rull Csaba: Konkrét esetet tudunk csak vizsgálni, kérem, hogy ilyet ismertessenek.
Hertel László: A konkrét problémát jeleztünk, név nélkül.
Dávid Tamás: A kérdés az, hogy tudunk-e változtatni a problémán, amennyiben nem, akkor olyan megoldást
kell találnunk, amely minden két félnek megfelelő.
dr. Rull Csaba: Javaslom, hogy keressenek egy jelöltet, aki hajlandó lenne ide háziorvosnak jönni, és én
meg fogok állapodni vele. Arra akarnak rákényszeríteni, hogy megszegjem a háziorvosi eskümet.
Hertel László: Annak örülnék, hogyha változtatna a kekeckedő stílusán.
dr. Rull Csaba: Úgy gondolom, hogy kreált problémát tárgyalunk.
Hertel lászló: A betegek nincsenek megelégedve önnel, és ez elmondható a váci kórházról is. Már beszélünk
egy órája, és semmi nem változik.
dr. Rull Csaba: Érdemes békés módon rendezni ezt a problémát, mert az önkormányzatnak elég sok
teendője lenne.
Hertel lászló: A lényeg, hogy az ügyeletet el kell látni. Amennyiben a telefont nem tudja felvenni, akkor
hívja vissza a betegeket. Nem a beteg van a doktor úrért, hanem a doktor úr a betegért.
Pályázunk az orvosi rendelő felújítására. Az önkormányzat a lehetőségeihez képest megpróbál mindent
megtenni az egészségügyi ellátás javítása érdekében. A kedvezményes SIM kártyát az önkormányzat
biztosítani tudja. A szerződésmódosításának tervezetét megküldjük a doktor úr részére.
dr. Rull Csaba: Én nem akarok innen elmenni, de amennyiben a konfliktust nem tudjuk megoldani, akkor
nem látok más megoldást.
Hertel László: Engem az érdekel, hogy aki önhöz jár, az ne menjen más háziorvoshoz. Azért az
önkormányzat nem fog fenntartani egy rendelőt, hogy a sződi lakosok máshol vegyék igénybe a háziorvosi
szolgáltatást. Kezdeményezem a doktor úr írásbeli figyelmeztetését, és a szerződést módosítását.
dr. Rull Csaba: Tiltakozom, semmilyen szinten nem bizonyítható, hogy nem vettem fel a telefont.
Válaszolni fogok írásban a figyelmeztetésre. a mondva csinált vádak alapján.
Hertel lászló: Megköszönöm a doktor úrnak, hogy idefáradt, viszontlátásra.
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dr Rull Csaba elhagyja a tanácskozótermet.
Hertel László: Megkérdezem a jelenlévőket, hogy mi a véleményük az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Dávid Tamás: Én nem javaslom az írásbeli figyelmeztetést, csak a szerződés módosítását.
Puskás Szilveszter: Amíg írásban nem kerül benyújtásra a lakossági panasz, addig nem tudom megszavazni
az írásbeli figyelmeztetést.
Pontosan meg kell nézni, hogy a szerződésben, és a törvényben milyen kötelezettségek vannak leírva az
ügyeleti időre vonatkozóan. Az önkormányzatnak meg kell fogalmaznia az elvárásait, majd ezt követően
lehet felhívni a doktor úr figyelmét a szerződésben és a törvényben leírtak betartására. A fokozatosság elvét
tartsuk be. A szerződés módosítása, az ettől némileg független dolog.
A képviselők egyetértenek az alpolgármester javaslatával
Hertel László: Az elhangzott javaslat figyelembevételével az írásbeli figyelmeztetéstől eltekint a testület,
viszont a feladatellátásra vonatkozó szerződés módosítását kezdeményezze a testület. Kérem a képviselőket,
hogy szavazzunk erre vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2017.(XII.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kezdeményezi az
EKIMI Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (2134 Sződ, Dózsa György út 104.), az I. számú
háziorvosi körzet Feladatellátására vonatkozó szerződésének módosítását, és a
felmondásra vonatkozó rendelkezésekkel történő kiegészítését hivatkozva arra, hogy ez
kötelező tartalmi eleme a szerződésnek, amelyet a jelenleg hatályos szerződés nem
tartalmaz.
A képviselő-testület felkéri Hertel László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedést a szerződésmódosítás elkészítése érdekében.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai nyilvános ülésen további
megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben további hozzászólás nincs, a nyilvános
ülést 19.25 órakor bezárom, az ülés további két napirendi pontja zárt ülés keretében kerül
megtárgyalásra.

--------------------------------------------Hertel László
polgármester

--------------------------------------------dr Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

-------------------------------------------Papp István
jegyzőkönyvhitelesítő
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