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------------------------------------------34-1/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én
a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Dunai László polgármester
Farkas Ildikó alpolgármester
Bódog Ferenc, Gattyán Zoltán, Kőrözsi Krisztián, Makai Katalin képviselők (6 fő)

Távolmaradását bejelentette:Látosné Laczkovics Anett képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:Palla Tibor jegyző
Dunai Lászlópolgármester üdvözli a képviselő – testület rendkívüli ülésén megjelenteket.
A Polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős képviselőtestületből az ülés kezdetén 6 fő megjelent, így a képviselő-testület 1600órakor megkezdi
munkáját.
A Polgármester elmondja, hogy a munkatervtől eltérő időpontban történő ülés összehívását a
községi szennyvízelvezetésés tisztítás megoldásának mihamarabbi megvalósításának
elindítása indokolta.
Az ülés napirendjén szereplő előterjesztés az SZMSZ-nek megfelelően került megküldésre.
A Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Napirend
1. Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DAOP-5.2.1./C-11-20120001 jelű, a „Kunadacs Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása
szennyvízcsatorna
hálózat
és
szennyvíztisztító
telep
létesítésével”
című
pályázat„Közbeszerzési eljárásokteljeskörű lebonyolítása”, a „Projektmenedzsment” a
„Mérnök-Műszaki Ellenőr” a „Projekt kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása”, a
„Könyvvizsgálat” tárgyú ajánlati felhívásokra érkezett ajánlatok bontása és bírálata.
Előadó: polgármester
2. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Vagyonkezelési szerződés
jóváhagyása.
Előadó: polgármester
3. A Tanyafejlesztési Program keretében a paprika feldolgozó megvalósításának ügye
Előadó: polgármester
A Képviselő-testület az ismertetett napirendet egyhangúan elfogadja.
A Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány nevében Szél István elnök az ülés kezdetén
megjelent és kérte a Polgármestert, hogy napirend előtt tájékoztatást adhasson a községi
piacmegvalósításának jelenlegi helyzetéről.

A Polgármester a napirendek tárgyalása előtt megadja a szót Szél Istvánnak aFelsőKiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány elnökének.
Szél István elnök tájékoztatja a Testületet, hogy az Új Széchenyi terv keretében a Környezet
és Energia Operatív Programban a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázati konstrukción belül a
„Környezetbarát helyi termékek piacának fejlesztése” komponensre nyertes pályázata van
Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítványnak. Tájékoztatást ad a pályázat
előkészítettségéről és megvalósítását nehezítő körülményekről. Gond a pályázat elkészítése
óta eltelt két év áremelkedése, a támogatási szerződés megkötéséhez kért kezességvállalás
biztosítása.
Kéri a Képviselő-testület segítő, támogató hozzáállását a pályázat megvalósítása során.
A tájékoztatást követően Szél István elhagyja az üléstermet.
A Képviselő-testület az elfogadott napirendek tárgyalásával folytatja az ülést.
l. Napirend tárgyalása
Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DAOP-5.2.1./C-11-20120001 jelű, a „Kunadacs Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című pályázat
„Közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása”, a „Projektmenedzsment” a „MérnökMűszaki Ellenőr” a „Projekt kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása”, a
„Könyvvizsgálat” tárgyú ajánlati felhívásokra érkezett ajánlatok bontása és bírálata.
Előadó: polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 1. sz. melléklete)
A Polgármester felkéri Bódog Ferenc képviselőt, a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy az
egyes feladatokra érkezett ajánlatokat bontsa fel és ismertesse az ajánlatok tartalmát.
Az ajánlatok ismertetése és tartalma alapján a bontásról külön jegyzőkönyv és értékelés
készül.
Elsőként a közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása feladatra érkezett ajánlatok
bírálatára kerül sor.
Bódog Ferenc képviselő ismerteti a feladatra érkezett ajánlatokat.
Az ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot Dr. Dagonya András közbeszerzési
tanácsadó adta.
A Polgármester javasolja a feladattal történő megbízását.
A Képviselő –testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 8/2013.(I.14.) sz. Kth.
Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DAOP-5.2.1/C-11-20120001 jelű, a „Kunadacs Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című pályázathoz a
„közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása”feladatok ellátására érkezett ajánlatok
bontása és bírálata.
Határozat
1. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére
megtárgyalta a napirendet és a közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításáraaz alábbi
döntést hozza:

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőre három ajánlat, két
érvényes ajánlat érkezett, amelyek a következők:
2.1. Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 1113 Budapest, Bartók Béla u. 60. I/4.
Nem adott érvényes ajánlatot.
2.2. dr. Dagonya András Szabolcs ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, 1052 Budapest,
Sas u. 1. V./7.
Nettó: 2.950.000,- Ft. + 796.500,- Ft.áfa, Bruttó: 3.746.500,- forint.
2.3. Közbesz-Consulting Kft. 2016 Leányfalu, Őz u. 5.
Nettó: 3.500.000,- Ft. + 945.000,- Ft.áfa, Bruttó: 4.445.000,- forint.
3. A Képviselő-testület – mivel az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette - úgy
dönt, hogy abeérkezett érvényes ajánlatok közül
- dr. Dagonya András Szabolcs ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó, 1052 Budapest, Sas u. 1.
V./7. gazdasági társaságot hirdeti ki nyertes ajánlattevőként.
A nyertes ajánlattevő vállalási díj összegére vonatkozó ajánlata: nettó: 2.950.000,- forint. +
áfa: 796.500,- forint, bruttó: 3.746.500,- forint, azaz hárommillió hétszáznegyvenhatezer
ötszáz forint.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye, a nyertes vállalkozással a vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: 2013. január 17. a szerződés aláírására
Felelős: Dunai László polgármester
A Projektmenedzsment feladatra érkezett ajánlatok bírálata.
Bódog Ferenc képviselő ismerteti a feladatra érkezett ajánlatokat.
Az ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Dóka-Consulting Kft. adta.
A Polgármester javasolja a feladattal történő megbízását.
A Képviselő –testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 9/2013.(I.14.) sz. Kth.
Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DAOP-5.2.1/C-11-20120001 jelű, a „Kunadacs Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című pályázathoz a
„Projektmenedzsment”feladatok ellátására érkezett ajánlatok bontása és bírálata.
Határozat
1. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére
megtárgyalta a napirendet és a Projektmenedzsment feladatok ellátásáról az alábbi döntést
hozza:
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőre három érvényes ajánlat
érkezett, amelyek a következők:
2.1. Dóka-Consulting Kft. 6000 Kecskemét, Babér u. 16.
Nettó: 4.000.000,- Ft. + 1.080.000,- Ft. áfa, Bruttó: 5.080.000,- forint.
2.2. K&Z Horizontál Kft., 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.
Nettó: 4.500.000,- Ft. + 1.215.000,- Ft. áfa, Bruttó: 5.715.000,- forint.
2.3. EU-LANG Oktatási és Szolgáltató Bt. 3535 Miskolc, Székely u. 17.
Nettó: 4.150.000,- Ft. + 1.120.500,- Ft. áfa, Bruttó: 5.270.500,- forint.
3. A Képviselő-testület – mivel az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette - úgy
dönt, hogy abeérkezett érvényes ajánlatok közül

- Dóka-Consulting Kft. 6000 Kecskemét, Babér u. 16.
gazdasági társaságot hirdeti ki nyertes ajánlattevőként.
A nyertes ajánlattevő vállalási díj összegére vonatkozó ajánlata: nettó: 4.000.000,- forint. +
áfa: 1.080.000,- forint, bruttó: 5.080.000,- forint, azaz ötmillió nyolcvanezer forint.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye, a nyertes vállalkozással a vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: 2013. január 17. a szerződés aláírására
Felelős: Dunai László polgármester
A Mérnök-Műszaki Ellenőri feladatra érkezett ajánlatok bírálata.
Bódog Ferenc képviselő ismerteti a feladatra érkezett ajánlatokat.
Az ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot a GrontmijCanor Kft. adta.
A Polgármester javasolja a feladattal történő megbízását.
A Képviselő –testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 10/2013.(I.14.) sz. Kth.
Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DAOP-5.2.1/C-11-20120001 jelű, a „Kunadacs Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című pályázathoz a
„Mérnök-Műszaki Ellenőr”feladatok ellátására érkezett ajánlatok bontása és bírálata.
Határozat
1. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére
megtárgyalta a napirendet és a Mérnök-Műszaki Ellenőr feladatok ellátásáról az alábbi
döntést hozza:
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőre három érvényes ajánlat
érkezett, amelyek a következők:
2.1. GrontmijCanor Kft. 1125 Budapest, Nógrádi u. 8.
Nettó: 6.900.000,- Ft. + 1.863.000,- Ft. áfa, Bruttó: 8.763.000,- forint.
2.2. KULTUR-CAD Kft., 1163 Budapest, Vulkán u. 36.
Nettó: 6.950.000,- Ft. + 1.876.500,- Ft. áfa, Bruttó: 8.826.500,- forint.
2.3. Computerv GM Kft. 3100 Salgótarján Alkotmány út 18.
Nettó: 6.990.000,- Ft. + 1.887.300,- Ft. áfa, Bruttó: 8.877.300,- forint.
3. A Képviselő-testület – mivel az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette - úgy
dönt, hogy abeérkezett érvényes ajánlatok közül
- GrontmijCanor Kft. 1125 Budapest, Nógrádi u. 8.
gazdasági társaságot hirdeti ki nyertes ajánlattevőként.
A nyertes ajánlattevő vállalási díj összegére vonatkozó ajánlata: nettó: 6.900.000,- forint. +
áfa: 1.863.000,- forint, bruttó: 8.763.000,- forint, azaz nyolcmillió hétszázhatvanhárom ezer
forint.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye, a nyertes vállalkozással a vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: 2013. január 17. a szerződés aláírására
Felelős: Dunai László polgármester
A Projekt kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosításafeladatra érkezett ajánlatok
bírálata.
Bódog Ferenc képviselő ismerteti a feladatra érkezett ajánlatokat.

Az ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Marketing Ász Kft. adta.
A Polgármester javasolja a feladattal történő megbízását.
A Képviselő –testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 11/2013.(I.14.) sz. Kth.
Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DAOP-5.2.1/C-11-20120001 jelű, a „Kunadacs Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című pályázathoz a
„Projekt kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása”feladatok ellátására érkezett
ajánlatok bontása és bírálata.
Határozat
1. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére
megtárgyalta a napirendet és a Projekt kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása
feladatok ellátásáról az alábbi döntést hozza:
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőre három érvényes ajánlat
érkezett, amelyek a következők:
2.1. Építő és Hír Bt. 6044 Kecskemét, Úrihegy 144/c.
Nettó: 990.000,- Ft. + 267.300,- Ft. áfa, Bruttó: 1.257.300,- forint.
2.2. Marketing Ász Kft., 6000 Kecskemét, Tövis u. 60.
Nettó: 500.000,- Ft. + 135.000,- Ft. áfa, Bruttó: 635.000,- forint.
2.3. Pixel Manufaktúra Kft. 6000 Kecskemét, Damjanich u. 1. III./7.
Nettó: 900.000,- Ft. + 243.000,- Ft. áfa, Bruttó: 1.143.000,- forint.
3. A Képviselő-testület – mivel az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette - úgy
dönt, hogy abeérkezett érvényes ajánlatok közül
- Marketing Ász Kft., 6000 Kecskemét, Tövis u. 60.
gazdasági társaságot hirdeti ki nyertes ajánlattevőként.
A nyertes ajánlattevő vállalási díj összegére vonatkozó ajánlata: nettó: 500.000,- forint. + áfa:
135.000,- forint, bruttó: 635.000,- forint, azazhatszázharmincötezer forint.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye, a nyertes vállalkozással a vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: 2013. január 17. a szerződés aláírására
Felelős: Dunai László polgármester
A Könyvvizsgálat feladatra érkezett ajánlatok bírálata.
Bódog Ferenc képviselő ismerteti a feladatra érkezett ajánlatokat.
Az ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot Élő Andrásné adta.
A Polgármester javasolja a feladattal történő megbízását.
A Képviselő –testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 12/2013.(I.14.) sz. Kth.
Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DAOP-5.2.1/C-11-20120001 jelű, a „Kunadacs Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című pályázathoz a
„könyvvizsgálat”feladatok ellátására érkezett ajánlatok bontása és bírálata.

Határozat
1. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére
megtárgyalta a napirendet és a könyvvizsgálat elvégzésére az alábbi döntést hozza:
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőre három ajánlat, két
érvényes ajánlat érkezett, amelyek a következők:
2.1. Kócsó Könyvszakértő Kft. 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 1.
Nettó: 2.200.000,- Ft. + 594.000,- Ft. áfa, Bruttó: 2.794.000,- forint.
2.2. Élő Andrásné egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét, Csokor u. 25. 1/3.
Nettó: 1.700.000,- Ft. + 459.000,- Ft. áfa, Bruttó: 2.159.000,- forint.
2.3. Farkas Irén egyéni könyvvizsgáló 6044 Kecskemét, Hetény-Úrihegy 266/2.
Nem adott érvényes ajánlatot.
3. A Képviselő-testület – mivel az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette - úgy
dönt, hogy abeérkezett érvényes ajánlatok közül
- Élő Andrásné egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét, Csokor u. 25. 1/3.
gazdasági társaságot hirdeti ki nyertes ajánlattevőként.
A nyertes ajánlattevő vállalási díj összegére vonatkozó ajánlata: nettó: 1.700.000,- ft. + áfa:
459.000,- forint, bruttó: 2.159.000,- forint, azaz kettőmillió százötvenkilencezer forint.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye, a nyertes vállalkozással a vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: 2013. január 17. a szerződés aláírására
Felelős: Dunai László polgármester
2. Napirend tárgyalása
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása.
Előadó: polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 2. sz. melléklete)
A Polgármester ismerteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő
Vagyonkezelési szerződés megkötéséig megtett intézkedéseket és az Önkormányzat által
beépíteni javasolt pontokat.
A tervezet szerint nem kerül vagyonkezelésre átadásra a 193 hrsz alatti területen lévő és
LEADER program keretében megvalósított „Kulturális Park” és az „időszaki rendezvények”
színpada, valamint a 194 hrsz alatti területen lévő sportpályák.
Az Önkormányzat ezekre a területekre ingyenes használatot biztosít a KIK részére.
Javasolja a tervezet elfogadását.
A Képviselő –testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 13/2013.(I.14.) sz. Kth.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat közti vagyonkezelési
szerződés jóváhagyása.
Határozat
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésére megtárgyalta a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

kötendő Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása” tárgyú napirendet és az alábbi
döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő Vagyonkezelési Szerződést jóváhagyja és
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye, a Vagyonkezelési Szerződést aláírja.
Határidő: 2013. január 31. a szerződés aláírására
Felelős: Dunai László polgármester
3. Napirend tárgyalása
A Tanyafejlesztési Program keretében a paprika feldolgozó megvalósításának ügye
Előadó: polgármester
A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Tanyafejlesztési Program
keretében benyújtott pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került. A pályázati alapba a
korábban kivont 460 millió forintot visszatették és így újabb értesítést kaptunk, hogy
pályázatunk eredményes és megvalósítható.
A NAKVI-tól a támogatási szerződés megérkezett, aláírásra vár.
Miután a pályázat első értesítésre nem nyert, a hatósági engedélyezési eljárást és az
építéshatósági eljárást sem folytattuk. A jogerős építési engedély megszerzése két hónap. A
pályázatot április 30-ig kellene megvalósítani. A korrekt előkészítéshez és megvalósításhoz a
határidő három hónappal történő meghosszabbítására lenne szükség. Szóbeli érdeklődésre az
írásos megkeresést javasolták.
A pályázatról történő lemondás esetén a 2013. évi pályázatban egy lépcsőben lehetne
megvalósítani a teljes technológiai sort.
Kéri a Képviselő-testület véleményét a pályázat megvalósíthatóságáról.
Farkas Ildikó képviselő véleménye szerint három hónap hosszabbítást nem fognak adni. A
műszaki átadáshoz jogerős használatba vételi engedély szükséges. A működési engedély
április 30-ig nem lesz meg. Várhatóan egy hónap halasztást kaphat az önkormányzat. Az
engedélyezési eljáráshoz javasolja Csomós Eszter megkeresését. A szűkös határidő miatt a
tervezés és az építéshatósági eljárás elindulhatna. Az engedélyezést bevállalhatja az
Önkormányzat. Ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, nem biztos, hogy megismétlődik a
lehetőség. Az első ütemhez hozzáépítéssel lehetne folytatni a második ütemet.
Bódog Ferenc képviselő véleménye szerint két hónap csúszás is lehet az elszámolásban. A
beruházás szükséges a település szempontjából. Munkahely jöhet létre. Az ügyek nem postán,
hanem személyes intézésével lehet gyorsítani az eljárást. A gázbekötés lehetőségét a
gázszolgáltatóval egyeztetni fogja.
A Polgármester elmondja, hogy személyesen intézi az ügyeket. Az eljárást nem szüntette
meg az építésügyi hatóság, de a benyújtott anyag hiányos. A technológia április 30-ig nem
valósítható meg. A szárító sem készül el ezen határidőig. Az épület elkészül, de technológia
nem lesz benne. A technológiai sor a paprikaőrlővel és a csomagolással lenne teljes.
Nem tudni, hogy a gáz biztosítása mennyi időt vesz igénybe.
Az adószám miatt tisztázni szükséges, hogy nettó vagy bruttó elszámolást kell alkalmazni.
A polgármester egyeztetni fog az érintett hatóságokkal és javasolja, hogy a Képviselő-testület
ekkor hozza meg döntését a folytatásról, vagy a pályázat lemondásáról.
Írásban kér állásfoglalást a határidő meghosszabbításáról.

Az információk szélesebb ismeretében lehet folytatni a téma tárgyalását és meghozni a
döntést.
A Képviselő-testület egyhangúan egyetért azzal, hogy a körülmények tisztázását követően a
következő ülésen folytatja a napirend tárgyalását.
Mivel az ülésnek több napirendje, kérdése, hozzászólása nem volt, a polgármester az ülést 16
óra 55 perckor bezárta.
Kmf.

Dunai László
polgármester

Palla Tibor
jegyző

