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Az ülés helye: Művelődési Ház  
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Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Ámán István, Dobos 
Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, Kissné Korsós Ágnes, Krizsics János, Matula Jánosné, 
Vasaji László, Vörös Sándor képviselők (10 fő) 
 
Igazoltan távol maradt: 
Ablonczy Gábor és dr. Gulyás Attila képviselő úr 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Éva jegyző asszony, Ginál Róbert mb. gazdálkodási csoport vezető, Aranyi Ágota 
intézményvezető 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Az ülés határozatképes, 
mivel 10 fő képviselő jelen van, így azt megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a testület. 
 
Képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendet 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
és határozathozatal nélkül az alábbiak szerint fogadták el: 
 

1./ Civil szervezetek támogatási kérelmének megtárgyalása. 
2./ Egyéb ügyek 

a) DVKE Egyesület támogatása 
b) Sportlétesítmények felújítására pályázat benyújtása 
c) ÖNHIKI pályázat 
 

1./ Napirend: 
    1./ Civil szervezetek támogatási kérelmének megtárgyalása               
        Előadó: Molnár Gyula polgármester 
 
Molnár Gyula polgármester 
Az Esélyegyenlőségi Jóléti Szolgálat Közalapítvány 2002. óta üzemeltet egy 22 férőhelyes 
buszt, melyet a közalapítvány 2009. április 30-ával vissza akarja adni az Oktatási és Kulturális 
Minisztériumnak. A minisztérium hajlandó arra, hogy az autóbuszt további üzemeltetése 
átadja közvetlenül az önkormányzatnak, ugyanazokkal a feltételekkel, ami eddig is volt. Ezen 



 2 

kívül, lehetőség van a gyermekek különböző iskolai foglakoztatására, szabadidős, sport, 
kulturális tevékenységben történő részvételének biztosítására. Optimálisan ki kellene 
használni a járművet, ezért a szabadkapacitás terhére a településen működő kulturális 
csoportok, sportegyesületek, civil szerveztek szállítására, ezen kívül egyéb igények 
kielégítésére is lehet használni az autóbuszt. A közalapítvány, azért akarja visszaadni a buszt, 
mert a Közlekedési Hatóságnak különböző előírásai vannak, ha vállalkozási - 
nyereségtermelő - tevékenységet folytatnak az autóbusszal. Minden költséget elismer a 
közlekedési hatóság, ami a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos, a bér és járulék kivételével. 
Vállalkozni nem lehet vele, mert akkor felsőfokú végzettségű logisztikus, garázsmester, és 
telephely szükséges. Ha maradna az autóbusz, akkor az önkormányzati iskoláknak, 
óvodáknak, EGYMI iskolának és a civil szervezeteknek az igényeit ki tudnánk elégíteni. Az 
autóbusz a kimutatás szerint 2007-ben 13000 km-t, 2008. évben 7.951 km-t és ebben az évben 
896 km futott. Ahhoz, hogy az autóbuszt átvegyük testületi döntés szükséges. Az üzemeltetési 
szerződést 2 hónapos határidővel fel lehet mondani. A civil szervezeteknek természetbeni 
juttatást nyújtanánk és nem pénzt adnánk. Eddig is ezt a busz használták a szervezetek, csak 
befizették a közalapítványnak azt a pénzt, amit tőlünk támogatásként megkaptak.  
 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondjátok el véleményeiteket, tegyétek fel 
kérdéseiteket az elmondottakkal kapcsolatban.  
 
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
A pénzügyi bizottság mindenképpen jónak találja, hogy a civil szervezetek 
kerettámogatásából a busz költség leíródjon és csak a nettó összeget kapja meg 
támogatásként. A buszt akkor érdemes fenntartani, ha maximálisan kihasználjuk. Havonta 800 
– 1000 km kell futnia, ehhez az kell, hogy a civil szervezeteknek összehangolt legyen a terve 
és színházlátogatást, és egyéb programokat kell beiktatni. Javasolja a bizottság, hogy az 
adószámmal nem rendelkező szervezetek (7 civil szervezet) számára befogadó nyilatkozattal 
a Művelődési Házhoz tartozzanak. Ilyen formában a tevékenységüket az igazgatónő jobban 
fogja látni, ismerni. A busz irányába is az igazgatónőnek kell összerendezett tervezést 
végezni.  
A bizottság azzal a feltétellel javasolja, - egyenlőre három hónapra – ha a civil szervezetek és 
az említettek kihasználják a lehetőségeit.  
 
Vasaji László képviselő úr 
A sofőr díjazása hogyan történik? 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Csak eseti megbízással történik. 
 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Mennyi a havi költsége a járműnek? 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Számítások még nem készültek, a közalapítvány 140 Ft/km pénzzel számolt. Vállalkozó 210-
230 Ft/km összegért szállít. 
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Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Milyen fix költségei vannak a járműnek? 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Kötelező biztosítás, műszaki vizsgáztatás. 
 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Mikor jár le az autóbusz műszaki vizsgája? 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Május hónapban.  
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Minden évben kell vizsgáztatni mert iskolabusz. A jármű vezetésének is szigorú feltételei 
vannak, csak PAV-II-es vizsgával rendelkező személy vezetheti a buszt. 
 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
A vizsgadíjon felül javítást is kell alkalmazni a járművön, mennyi szokott lenni ennek a 
költsége? 
 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
A műszaki vizsga előtt állapotfelmérésre visszük, ahol megnézik pl.: az olajat, a szűrőket, 
ablaktörlő lapátokat. Tavaly volt egy nagyobb kifizetésünk, amely több mint kettőszázezer 
forint volt. Ez nem minden évben jelent ekkora kiadást, normális körülmények között 35-40 
ezer forint a műszaki vizsgáztatás.  
 
 
Ámán István képviselő úr 
Javaslom, hogy állapotfelmérésre kellene elvinni a járművet, így számíthatóbbá válnak a 
költségei. 
 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
Hány éves a busz? 
 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
2002. június 13-án kötöttük az üzemeltetési szerződést, tehát 7.  
 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Két hét múlva menni fog egy ilyen vizsgálatra, mivel májusban műszaki vizsgára kell vinni.  
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Molnár Gyula polgármester úr 
A közalapítvány 2009. április 30-ával mondta fel a szerződést, az önkormányzat 2009. május 
1.-től 2010. június 12.-ig üzemeltethetné a járművet. 
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Nagyon jó lenne, ha lenne két-három hónap próbaidő, mert akkor ki lehetne tapasztani.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony 
Kérdésem, hogy nem lehetne-e műszaki vizsga után átvenni a járművet? 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Biztosan nem, a közalapítvány már nem akar a járműre semmit sem költeni.  Ha nem kell, 
akkor a közalapítvány már holnap visszaviszi a minisztériumnak. Megajánlottam, hogy 
keresek üzemeltetőt a kistérségben, ez már vonszolódik tavaly ősz óta, mert nem olyan 
könnyű azt mondani, hogy nincs tovább. Próbáltam lehetőségeket keresni, írásban engedélyt 
kaptam a minisztériumtól, hogy ha a közalapítvány talál üzemeltetőt és hajlandó átvenni 
tőlünk a járművet, akkor nem kell leadnunk. Ugyanazokkal a feltételekkel átadhatjuk  
 
üzemeltetésre a járművet. Ez egy ingyen busz. Amiért a közalapítvány lemond róla az-az, 
hogy nem akarunk közlekedésszervezésből levizsgázni, nincs garázshelyünk, nem tudunk rá 
fordítani.  
 
Vasaji László képviselő úr 
Kérdésem, hogy üzemeltetésre az önkormányzat továbbadhatja-e a buszt? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Nem adhatja tovább.  
 
Vasaji László képviselő úr 
Javaslom a busz átvételét üzemeltetésre, pár hónapon belül úgyis kiderül, hogy érdemes-e 
fenntartanunk. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A kiszámított önköltséggel, természetbeni juttatásként adjuk oda a civil szervezeteknek a 
buszt.  
 
Vasaji László képviselő úr 
Készült e már számítás a díjtétellel kapcsolatban? 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A közalapítványtól elkérjük a számításnál használt önköltségét, és ezzel kiszámítjuk a díját. 
 
Kissné Korsós Ágnes képviselő asszony 
Ebben az évben már nem elég rá a 140 Ft/km díj.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
A sofőr díjazásánál az önköltséget úgy kell megállapítani, hogy abból az, kifizethető legyen.  
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Kovács Éva jegyző asszony 
Egy bizonyos keret van, ami felhasználható erre a célra és ebbe a műszaki költség is benne 
van. Fogalmaim szerint az önköltségszámításba beletartozik mindennemű költség, ami a busz 
fenntartásánál keletkezik.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e valakinek további kérdése, véleménye az 
elhangzottakhoz?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért polgármester úr megkérdezi a képviselő-
testület tagjaitól, ki ért egyet azzal, hogy a közalapítványtól átvegye az önkormányzat 
üzemeltetésre a járművet?  
 
 
A képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
 
50/2009. Kt.h. 
Iskolabusz átvétele 
üzemeltetésre 
 
                   H a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület megtárgyalta polgármester úr iskolabusz átvételével kapcsolatos 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
vagyonkezelésében lévő, s jelenleg az Esélyegyenlőségért Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
(Dunavecse, Fő út 36.) által üzemeltetett IEG-934 forgalmi rendszámú iskolabuszt 2009. 
május 1. napjától 2010. június 12. napjáig üzemeltetésre – jelen határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződés alapján – annak megismert állapotában átveszi.  
 
2./ A képviselő-testület az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos költségeket 
(üzemanyagköltség, kötelező felelősség biztosítás, casco, évenkénti vizsgáztatás, zöldkártya, 
busz sofőr munkabére) az önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosítja.  
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Gyula polgármestert az üzemeltetési szerződés 
aláírására, egyben felkéri Őt és a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónőjét, hogy a 
gépjármű minél optimálisabb, költség hatékony kihasználásáról gondoskodjanak.  
 
4./ Ezen határozatról értesülnek: 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Budapest 1055 Szalay u. 10-14., Esélyegyenlőségért 
Jóléti Szolgálat Közalapítvány Dunavecse, Fő út 36., Molnár Gyula polgármester úr, 
Gazdálkodási Csoport Dunavecse, Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatónője, Dunavecse 
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Molnár Gyula polgármester úr 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság megtárgyalta a civil szerveztek támogatási kérelmeit,  
felkérem a bizottság elnökét, ismertesse javaslataikat. 
 
 
Matula Jánosné képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke 
Tisztelt Polgármester úr, Jegyző asszony, Képviselő Társak! A bizottság megtárgyalta a civil 
szervezetek támogatására fordítható keretet. Mint, ahogy a kapott anyagból látjuk az ő általuk 
igényelt összeg 6.172 eFt. A tavalyi évben kaptak 4.570 eFt-ot. Ebben az évben a keretösszeg 
4.450 eFt. Olyan javaslattal élünk, hogy ezt a keretösszeget nem óhajtjuk túllépni. Az elmúlt 
évi kérelmekhez viszonyítja  további 4 új kérelmező nyújtotta be támogatási igényét. A 
bizottság a Sportegyesület és a Polgárőrség támogatásának csökkentését javasolja. A 
kérelmezők körében 7 szervezetnek nincsen önálló cégbejegyzése, így adószáma sem. Ennek 
a hét szervezetnek befogadó nyilatkozat szükséges ahhoz, hogy jogosultak lehessenek a kért 
támogatásra. Amennyiben a Művelődési Ház a nyilatkozatot megadja ezek a szervezetek a 
támogatásaikat oda fogják kapni, onnét lesz a támogatás eszközölve. A hét szervezet: a Duna-
part Egyesület, Kék Duna Népdalkör, Fuga Egyesület, Vikár Béla Női Kar, Református 
Egyházközség, Gyöngyvirág Néptánc Csoport és a Petőfi Baráti Kör. A többi szervezet 
adószámmal rendelkezik, így maguk kapják meg a támogatási összegeket.  
 
A bizottság javaslata a következő: Mozgáskorlátozottak Egyesülete 90 eFt., Duna-part 
Egyesület 40 eFt., Római Katolikus Templomért Alapítvány 80 eFt., Kék Duna Népdalkör 
130 eFt., Dunavecsei Gazdakör Egyesület 80 eFt., Delfin Alapítvány 100 eFt., Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 600 eFt., Dunavecsei Sportegyesület 1800 eFt., DVKE Egyesület 100 eFt., 
Fuga Egyesület 100 eFt., Petőfi Baráti Kör 80 eFt., Dunavecséért Új Polgárőrség Egyesület 
900 eFt. Az egyesületnek gépjármű kára volt, ezért év elejétől az önkormányzat autóját 
használja, ezzel a költséggel lecsökkentettük a kért támogatási összeget. Gyöngyvirág 
Néptánc Csoportnak 150 eFt., Vikár Női Kar 75 eFt., Református Egyházközség 80 eFt. 
Közoktatási Alapítványtól érkezett kérelem, a bizottság 20 eFt. támogatási összeget javasol 
elfogadni. Összesen 4.425 eFt., amit a bizottság a testület számára elfogadásra javasol.  
 
Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony 
Azzal egyetérthetünk, hogy a tavalyi keret maradjon, javaslom a bizottság által javasolt 
összegeket. 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e valakinek további kérdése, véleménye az 
elhangzottakhoz?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért polgármester úr megkérdezi a képviselő-
testület tagjaitól, ki ért egyet a civil szervezetek támogatási összegeivel? 
 
 A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 

hozták: 

 
 
51/2009.sz.Kt.h. 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
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1./A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére             90.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg kirándulás, fürdő látogatás, csoportok vendégül látása, decemberi  
csoportos ebéd vagy karácsonyi csomag céljára. 
 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás és a befogadó nyilatkozat alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat 
figyelembe véve a fenti összegű támogatást a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésébe biztosítja. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Mozgáskorlátozottak Egyesülete Dunavecse 
 
 
52/2009.sz.Kt.h. 
Duna-part Egyesület 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Duna-part Egyesület részére                    40.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg stég építés, pihenőpark kialakítás, működési ktg céljára. 
 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
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3./ A képviselő-testület felkéri 
- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 
- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 

megállapodás és a befogadó nyilatkozat alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat 
figyelembe véve a fenti összegű támogatást a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésébe biztosítja. 

 
4/ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Duna-part Egyesülete Dunavecse 
 
 
 
53/2009.sz.Kt.h. 
Római Katolikus Templomért Alapítvány 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Római Katolikus Templomért Alapítvány  részére                          80.000- Ft. 
 
támogatást állapít meg térválasztó belső rács, feljárati kapaszkodó korlát, ifjúsági gyermek 
foglalkozások, betegek, idősek látogatása céljára. 
 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat figyelembe véve a fenti összegű 
támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Római Katolikus Templomért Alapítvány Dunavecse 
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54/2009.sz.Kt.h. 
Kék Duna Népdalkör 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Kék Duna Népdalkör  részére                              130.000.- Ft. 
 
 
támogatást állapít meg dalos találkozó, szomszéd települések találkozója, egyéb működési 
költség  céljára. 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás és a befogadó nyilatkozat alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat 
figyelembe véve a fenti összegű támogatást a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésébe biztosítja. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Kék Duna Népdalkör  Dunavecse 
 
 
 
55/2009.sz.Kt.h. 
Dunavecsei Gazdakör  
Egyesülete támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Dunavecsei Gazdakör Egyesület részére                      80.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg  autóbusz költség, belépők, étkezés céljára. 
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2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat figyelembe véve a fenti összegű 
támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Dunavecsei Gazdakör Egyesülete Dunavecse 
 
 
56/2009.sz.Kt.h. 
Delfin Alapítvány 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére 
   

a Delfin Alapítvány  részére                              100.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg úszásoktatásra utazás, tanfolyam díj céljára. 
 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat figyelembe véve a fenti összegű 
támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Delfin Alapítvány Dunavecse 
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57/2009.sz.Kt.h. 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület  részére                               600.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg felújítás önrésze céljára. 
 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat figyelembe véve a fenti összegű 
támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 

 
 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Dunavecse 
 
 
58/2009.sz.Kt.h. 
Dunavecsei Sportegyesület 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére 
   

a Dunavecsei Sportegyesület  részére  1.800.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg labdarúgó szakosztály működtetése, sakk szakosztály működtetése, 
tenisz szakosztály működtetése, fogyatékos sportszakosztály működtetése céljára. 
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2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat figyelembe véve a fenti összegű 
támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Dunavecsei Sportegyesülete Dunavecse 
 
 
 
59/2009.sz.Kt.h. 
DVKE Egyesület 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a DVKE Egyesület részére           100.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg városszépítés, virágosítás, vállalkozók börzéje, Dömötör nap  céljára. 
 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat figyelembe véve a fenti összegű 
támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     DVKE Egyesülete Dunavecse 
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60/2009.sz.Kt.h. 
FUGA Egyesület 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a FUGA Egyesület  részére                                100.000.-- Ft. 
 
támogatást állapít meg zenés rendezvény, játszóházak, labdarugó kupa megszervezése, 
klubház teljes rendbehozatala céljára. 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás és a befogadó nyilatkozat alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat 
figyelembe véve a fenti összegű támogatást a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésébe biztosítja. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     FUGA Egyesülete Dunavecse 
 
 
61/2009.sz.Kt.h. 
Petőfi Baráti Kör 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Petőfi Baráti Kör részére                               80.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg családiasan Petőfivel szavalóverseny, irodalmi pályázat, szeptember 
végén irodalmi est céljára. 
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2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás és a befogadó nyilatkozat alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat 
figyelembe véve a fenti összegű támogatást a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésébe biztosítja. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Petőfi Baráti Kör Dunavecse 
 
 
62/2009.sz.Kt.h. 
Dunavecséért  Új Polgárőrség és 
Bűnmegelőzési Egyesület támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   
a Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület  részére             900.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg új ruházat, gépjármű üzemeltetése, technikai eszközök vásárlása, 
továbbképzés, irodaszer céljára. 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat figyelembe véve a fenti összegű 
támogatás kiutalásáról gondoskodjon. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesülete Dunavecse 
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63/2009.sz.Kt.h. 
Gyöngyvirág Néptánc Csoport 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Gyöngyvirág Néptánc Csoport  részére                            150.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg anyag költség, varratás, működési költség céljára. 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás és a befogadó nyilatkozat alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat 
figyelembe véve a fenti összegű támogatást a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésébe biztosítja. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Gyöngyvirág Néptánc Csoport Dunavecse 
 
 
64/2009.sz.Kt.h. 
Vikár Béla Női Kar 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
 

a Vikár Béla Női Kar részére                                    75.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg zenei vetélkedő, jutalomtárgyak, reprezentációs költség, utiköltség 
céljára. 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 



 16 

Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás és a befogadó nyilatkozat alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat 
figyelembe véve a fenti összegű támogatást a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésébe biztosítja. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Vikár Béla Női Kar Dunavecse 
  
 
65/2009.sz.Kt.h. 
Református Egyházközség 
támogatása 
                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Református Egyházközség  részére        80.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg egyhetes tábor, anyagköltség, működési ktg céljára. 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás és a befogadó nyilatkozat alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat 
figyelembe véve a fenti összegű támogatást a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
költségvetésébe biztosítja. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Református Egyházközség Dunavecse 
 
66/2009.sz.Kt.h. 
Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért 
Közalapítvány 
támogatása 
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                                                                                                   H a t á r o z a t 
 
 
1./A képviselő testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a működési célú 
támogatás (civil szervezetek támogatása) terhére  
   

a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány részére   20.000.- Ft. 
 
támogatást állapít meg a Megyei Közoktatási Intézmények céljára. 
 
 
2./ A képviselő-testület  a fenti összegű támogatásból azon céloknál, amelyekhez utazás 
kapcsolódik, annak költségeit természetbeni ellátás formájában – az önkormányzat által 
üzemeltetett autóbusz rendelkezésre bocsátásával – biztosítja. 
Egyéb utazási költségeit az önkormányzat felé elszámolni nem lehet. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri 

- Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a megállapodást a 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kösse meg. 

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatottal kötött 
megállapodás alapján az 1. és 2. pontban foglaltakat figyelembe véve a fenti összegű 
támogatást a közalapítvány 11732002-20346335 számlaszámára a határozat 
kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át. 

 
4./ A testület határozatáról értesül: 
     Molnár Gyula polgármester, Kovács Éva jegyző, Önkormányzat Gazdálkodási Csoportja, 
     Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. 
 
2./ Napirend: 
     Egyéb ügyek 
   a) DVKE Egyesület támogatása 
 
Vörös Sándor képviselő úr 
A DVKE Egyesület nevében szeretnék a képviselő-testülettől támogatói nyilatkozatot kérni. 
Az egyesület a vállalkozók börzéjéhez pályázatot szeretne benyújtani. A támogatói 
nyilatkozat azért szükséges az önkormányzat részéről, hogy egyetért, jónak tartja a 
rendezvényt.  Ötven százalékot lehet pályázni a rendezvényre.  
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Javaslom a támogatói nyilatkozat megadását. 
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e valakinek kérdése, véleménye az 
elhangzottakhoz?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért polgármester úr megkérdezi a képviselő-
testület tagjaitól, ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat támogatói nyilatkozatban részesítse 
a DVKE Egyesületet? 
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 A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
 
67/2009. sz. Kt.h. 
Támogatói nyilatkozat 
          H a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a DVKE vezetőjének szóbeli előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunavecséért Városfejlesztők Közhasznú 
Egyesületének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által meghirdetett a „megyében  2009. 
évi rendezvények támogatására” címmel  benyújtandó pályázatával egyetért, azt támogatja.  
A rendezvény időpontja: 2009. szeptember 26. 
Rendezvény címe: Vállalkozók börzéje 
 
2./ Ezen határozatról értesülnek: 
Molnár Gyula polgármester, Dunavecséért Városfejlesztők Közhasznú Egyesülete Dunavecse, 
Fő út 43. 
 
 

b) Sportlétesítmények felújítására pályázat benyújtása 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
Önkormányzati egyetértés kell egy pályázathoz, melyben sportkör, létesítmények, 
sporttelepek felújításához ad max. 10 millió forintot az önkormányzati minisztérium. A 
támogatás 100 %-os. A feltétel az, hogy ugyanannyit lehet pályázni, mint amennyit a sportra 
és létesítmény fenntartásra az önkormányzat fordít. Ehhez szeretném a képviselő-testület 
hozzájárulását.  
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e valakinek kérdése, véleménye 
az elhangzottakhoz?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért polgármester úr megkérdezi a képviselő-
testület tagjaitól, ki ért egyet az említett pályázat benyújtásával? 
 
 A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
 
68/2009.sz.Kt.h. 
Sportlétesítmény felújítására  
pályázat benyújtása 
         H a t á r o z a t 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
15/2009. (III.17.) rendelete alapján a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő  
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sportlétesítmény (sportcsarnok) felújítására pályázatot nyújt be, mely vissza nem térítendő 
támogatás, önerő nélkül. 
 
2./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges munkáltatokat végeztesse el, s a pályázatot a meghirdetett határidőben nyújtsa be. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Molnár Gyula polgármester, Gazdálkodási csoport vezető 
 
 

c) ÖNHIKI pályázat 
 
 

Molnár Gyula polgármester úr 
2009. április 24-ig lehetőség van az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő 
önkormányzatok számára támogatás benyújtására. Javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel, 
próbáljuk meg a pályázatot benyújtani. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e valakinek kérdése, véleménye 
az elhangzottakhoz?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért polgármester úr megkérdezi a képviselő-
testület tagjaitól, ki ért egyet az említett pályázat benyújtásával? 
 
 A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
 
69/2009. sz. Kt.h. 
ÖNHIKI pályázat 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 
szóló 2008. évi CII. tv. alapján az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok 2009. évi támogatására – amennyiben a jogszabály szerinti feltételeknek az 
önkormányzat megfelel – támogatási igényt nyújt be.  
 
2./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatási igény 
kidolgozásához szükséges munkálatokat végezze el, s amennyiben az önkormányzat az 
igényét benyújthatja azt egy rendkívüli ülés keretében újra tárgyalja. 
 
Határidő: 2009. április 22. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Molnár Gyula polgármester, Gazdálkodási csoport vezető, Dunavecse 
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A rendkívüli ülés több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a képviselők 

munkáját, majd az ülést bezárta. 

 
 

Kmft. 
 
 
 
 

 Molnár Gyula      Kovács Éva 
            polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
 
           Hitelesítem:   ………………………………. 
 
    ………………………………. 
 


