PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 3753-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. augusztus 24-én (csütörtök) 08:30 órai kezdettel megtartott
üléséről
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Az ülés helye:

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem,
2071 Páty, Kossuth utca 83.

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Bognár András képviselő
Gábor Ákos képviselő
Dr. Monostori Ernő képviselő
Sági György képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő
Hiányzik:

Szeitz Zsolt képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika aljegyző
Gál Judit pénzügyi irodavezető
Király Anna adóügyi irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Napirendekhez:

Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel jelen van, határozatképes.
Ismerteti az ülés előtt kiosztásra került anyagokat: 1. napirendhez módosított határozati
javaslat; 2. napirendhez Swietelsky Építő Kft-től árajánlatok; 6. napirendhez kiegészítő
árajánlatok a P-LAN-T Mérnökiroda Kft-től és a PVK Nkft-től.
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat azzal a sorrend módosítással, hogy a Meghívó
szerinti 2. napirendi pontot tárgyalják elsőként.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
282/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. augusztus
napirendjének elfogadásáról

24.-i

rendkívüli nyilvános

képviselő-testületi

ülés

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 24.-i ülésének napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. A 2017. évi útfelújítások Páty Községben” közbeszerzési eljárás pótmunkáiról
2. Vis maior pályázat benyújtásáról
3. A Bocskai István Magyar-Német Általános iskolában a tornapálya kerítésének
költségeiről
4. Az „Európa a polgárokért” program keretében meghirdetett „Testvérváros program”
című pályázatról
5. Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési
szerződésekről
6. Az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez szükséges ütéscsillapító
gumiburkolatokra beérkezett árajánlatokról

*****

1. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A 2017. évi útfelújítások Páty Községben” közbeszerzési eljárás pótmunkáiról

Székely László polgármester:
Elmondja, az előzetes tervezésnél nem volt látható, hogy pótmunkára lesz szükség. A műszaki
ellenőr, a műszaki szakértő és a kivitelező együttes egyeztetése eredményeképpen született
meg a javaslat a szükséges pótmunkákra.
Gál Judit pénzügyi irodavezető:
Felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslatban fel kell tüntetni a pótmunkákra vonatkozó
pontos összeget, melynek előirányzata nem az általános tartalékkeret, hanem az útfelújítások
keretére kerül.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A pontos összeg 4.367.020 Ft + ÁFA; ezt kell beírni a határozatba.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a javasolt módosításokkal.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
283/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „2017. évi útfelújítások Páty községben” 1. részében az alapszerződés
módosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Swietelsky Kft. 4.367.020 Ft + ÁFA pótmunkáira vonatkozó igényét és felhatalmazza a
polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására. A pótmunkák többletköltségeit
a 2017.évi költségvetés útfelújítások kerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
előirányzat módosítást vezesse át a költségvetésben.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. augusztus 30.

(A Vállalkozási Szerződés Módosítás a Jkv. 1. mellékletét képezi.)

*****

2. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Vis maior pályázat benyújtásáról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elnézést kér, módosította a határozati javaslatot, az ülés előtt kiosztott változat a helyes, így
felel meg a kritériumoknak.
Több hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel az ülés előtt kiosztott módosított határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
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284/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vis maior pályázat benyújtásáról
Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázatra, a helyreállítási
költségek mérséklésének céljából a vis maior támogatás felhasználásának részletes
szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet szerint, maximális támogatási intenzitás
igénybevételével 10 %-os önrész biztosítása mellett.
A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a vis maior támogatás felhasználásának
részletes szabályairól szóló 9/2011 (II.15.) Korm. rendelet 5. § (2) bek. c) pontja támasztja
alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása
jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid időszakon belül
többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.
Helyreállítási helyszínek:
Páty Erdőalja utca 1. 3029/2 hrsz. és 3178 hrsz. 150 méter hosszan
Páty Mókus utca 1.
3251 hrsz. 140 méter hosszan
Páty Bánya utca 1.
1822 hrsz. és 3678 hrsz. 175 méter hosszan
Páty Kossuth u. 1.
400 hrsz. 10 méter hosszan
A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN)
Megnevezés
2016. év
Saját forrás (biztosítási összeg 3.079.703 Ft
nélkül)
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior támogatási igény
27.677.322 Ft
Források összesen
30.797.025 Ft

%
10 %

90 %
100 %

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 30.797.025 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
- A képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
- Páty Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2017. évi
költségvetésének általános tartalékkeretéből 3.079.703 Ft összeget biztosít a helyi
önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázat önrészére. Felkéri a
jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzatátcsoportosítást vezesse át.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior
eseményeinek támogatására kiírt pályázat benyújtására, és a pályázattal kapcsolatos
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.

*****

3. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Bocskai István Magyar-Német Általános iskolában a tornapálya kerítésének
költségeiről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, a PVK Nkft.-től két árajánlatot kaptak, egy
olcsóbbat és egy drágábbat; a drágább nyilvánvalóan minőségileg jobb.
Hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a drágább árajánlattal.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
285/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bocskai István Magyar-Német Általános iskolában a tornapálya kerítésének
költségeiről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bocskai István MagyarNémet Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a tornapálya kerítésének megépítésével
megbízza a PVK Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) az árajánlatában szereplő 2.
változat szerint bruttó 553 720 Ft összegért.
A kerítés megépítéséhez szükséges bruttó 553.720 Ft összeget Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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4. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az „Európa a polgárokért” program keretében meghirdetett „Testvérváros
program” című pályázatról

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
286/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Európa a polgárokért” program keretében meghirdetett „Testvérváros
program” című pályázatról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
Tempus Közalapítvány által meghirdetett „Európa a polgárokért” program keretében
meghirdetett „Testvérváros program” című pályázatra. A pályázat tárgya a 2018. március 2325. között megrendezésre kerülő program lebonyolítása, melynek célja a Kirchheim-i,
Kistárkányi,
Zsoboki,
Kisszelmenci
testvértelepüléseinkről
érkező
vállalkozók
megismerkedése, tapasztalatcseréje, a kapcsolat szorosabbá fűzése. A pályázaton elnyerni
kívánt támogatás összege 5 000 Euró, a támogatás intenzitása 100 %, az önkormányzat
önrészt nem biztosít.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

*****
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5. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési
szerződésekről

Székely László polgármester:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Emlékeztet, hogy az augusztus 10.-i képviselő-testületi
ülésen elfogadták az elhelyezési vázlatot, amely az egészségügyi dolgozók és orvosok
véleményének figyelembevételével került összeállításra.
Érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Megkezdi a szavazást.
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
287/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési
szerződésekről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 913/1 helyrajzi
számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő
átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi
János u. 27.), az árajánlatában szereplő 570 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés
aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 723 900 Ft összeget Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(A Tervezési Szerződés a Jkv. 2. mellékletét képezi.)
*
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Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
288/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési
szerződésekről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 913/2 helyrajzi
számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő
átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi
János u. 27.), az árajánlatában szereplő 485 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés
aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 615 950 Ft összeget Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(A Tervezési szerződés a Jkv. 3. mellékletét képezi.)
*
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
289/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési
szerződésekről
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 912 helyrajzi
számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő
átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi
János u. 27.), az árajánlatában szereplő 438 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés
aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 556 260 Ft összeget Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(A Tervezési Szerződés a Jkv. 4. mellékletét képezi.)

*****

6. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez szükséges ütéscsillapító
gumiburkolatokra beérkezett árajánlatokról

Székely László polgármester:
Elmondja, hogy a játékokra már történt döntés, de a gumiburkolatra és a védőburkolatra még
nem; erre kértek be három árajánlatot; két árajánlat érkezett, továbbá a talajelőkészítő
munkákra a PVK Nkft. is adott ajánlatot. Ezekről kell most dönteni.
Sági György képviselő:
Véleménye szerint az alépítményt a saját céggel csináltassák. Továbbá szerencsésebb lenne,
ha a gumiburkolattal azt a vállalkozót bíznák meg, aki a játékokat szállítja.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Egyetért azzal, hogy a szervesen kapcsolódó munkákat egy vállalkozó végezze. Kérdezi, hogy
a beruházás költsége pillanatnyilag hol tart.
A Képviselő-testület rövid vita után kifejezte egyetértését abban, hogy inkább kerüljön kicsit
drágábba, de a jobb minőséget válasszák.
Székely László polgármester:
A gumiburkolat vonatkozásában először szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
290/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez szükséges ütéscsillapító
gumiburkolatokra beérkezett árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai
közösségi játszótér építéséhez az ütéscsillapító gumiburkolatok kivitelezésével megbízza a
Hírös Park Kft.-t (2119 Pécel, Galagonya u. 6/B.) az árajánlatában szereplő bruttó 5 916 041
Ft összegért. A vállalkozási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a
polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezéshez szükséges bruttó
5 816 820 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének „Arany János utcai játszótér
fejlesztése” címzett tartalékkerete, a fennmaradó bruttó 99 221 Ft-ot a település 2017. évi
költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(A Vállalkozási Szerződés a Jkv. 5. mellékletét képezi.)
*
Székely László polgármester:
Az alépítmény vonatkozásában szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslatot a PVK Nkft.
ajánlatával módosítva.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
291/2017. (VIII. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez szükséges ütéscsillapító
gumiburkolatokra beérkezett árajánlatokról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai
közösségi játszótér építéséhez az ütéscsillapító gumiburkolatok alépítményi munkáinak
kivitelezésével megbízza a PVK Nkft.-t (2071 Páty, Rákóczi u.74.) az árajánlatában szereplő
bruttó 1.778.978 Ft összegért. A vállalkozási szerződést a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezéshez
szükséges bruttó 1.778.978 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános
tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(A Vállalkozási Szerződés a Jkv. 5. mellékletét képezi.)

*****

Székely László polgármester:
Bezárja az ülést.

*****

határozatok: 282/2017. (VIII. 24.) – 291/2017. (VIII. 10.)
mellékletek: 1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
4. melléklet:
5. melléklet:
6. melléklet:

283-as határozathoz:
287-es határozathoz:
288-as határozathoz:
289-es határozathoz:
290-es határozathoz:
291-es határozathoz:

Vállalkozási szerződés módosítás
Tervezési szerződés
Tervezési szerződés
Tervezési szerződés
Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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