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Horváth Sándor

polgármester

Köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a
seregélyesi Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Ismerteti napirendi javaslatát:
1.)

A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2011. évi
költségvetésének egyeztetése
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
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2.)

Az oktatási intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Lehotainé Kovács Klára polgármester

3.)

Egyebek

A napirendi javaslatot Seregélyes Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
elfogadta.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pleizer Lajos
képviselőt és Mrázik Sándor alpolgármestert javasolja, ismerteti napirendi javaslatát
A napirendi javaslatot és a jegyzőkönyv hitelesítőket Sárosd Képviselő-testülete 7
igen szavazattal elfogadta.
1.)

Napirendi pont tárgyalása:

A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetésének egyeztetése
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Van-e hozzászólás, kérdés, javaslat?
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

A cafetériával kapcsolatban a javaslat Seregélyesről úgy érkezett, hogy 10.000 Ft/hó
minden dolgozónak az oktatási intézményeknél. Én akkor azt javasoltam, hogy a nettó
tavalyi összeg maradjon meg. Ehhez képest a sárosdi Pénzügyi Bizottságnak más
javaslata volt.
Göncz Zoltán

képviselő

A Pénzügyi Bizottság áttekintette Sárosd Nagyközség 2011. évi költségvetését és a sok
egyéb szorító tényező miatt arra a döntésre jutott, hogy az idei évben visszalépést nem
szeretne ebben a tekintetben. Javasoljuk, hogy a 2010. évben nettó cafetéria célra
fordított összeget osszuk el az egy alkalmazotti fővel, aki teljes munkaidőben dolgozik
és az így kijött egy főre jutó összeget állapítsuk meg a 2011-es évben is juttatásként.
Úgy ítéltük meg, hogy ezzel igazságosabbá is válik a rendszer. 94.000 Ft nettó
összeget jelent egy fő teljes foglalkoztatású dolgozónak.
Kiss Gyuláné

alpolgármester

SZJA vonzata is van. Azt is figyelembe vették?
Göncz Zoltán

képviselő

Mindent figyelembe vettünk.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Úgy számoltuk ki, hogy összeadtuk, mit fizettünk ki az összes közszférában
dolgozónak, illetve hozzáadtuk azt, amit az itteni költségvetésben az iskolánál,
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óvodánál lévőkre lett tervezve. Ezt elosztottuk az összes dolgozóval. Így jött ki ez az
összeg.
Kiss Gyuláné

alpolgármester

Kaptunk egy anyagot, amiben benne van mindegyik intézménynek a cafetéria összege.
Ezzel a számítással változnak ezek az összegek is.
Horváth Károly

jegyző

Mekkora a különbség a tavalyi évhez képest? 1,19-el szorozzuk fel.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Annak a 16%-a az adó. Jutka gyors számítást végzett, kb. 2,5 M Ft.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Amikor Jutka átküldte az itteni elképzelést, én azt számoltam ki, hogy az Sárosd
esetében 2,5 M Ft-tal nagyobb kiadást jelentene, mint az előző évben. Ez nettóban
ennyi. A dolgozónak nagyjából ugyanazt jelentené, mint tavaly.
Kiss Gyuláné

alpolgármester

Többi költséggel nincs semmi probléma?
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

A bérek adottak, a dologinál nem igazán lett hozzátéve, mert nincs miből. Hogyan
gondolja a seregélyesi Képviselő-testület? Ami eredetileg kijött az inkább tartható, vagy
a mi javaslatunk tartható?
Horváth Károly

jegyző

Annak idején meg lett bontva pedagógusra és nem pedagógusra. Volt aki ebben kapta
a munkaruhát, volt aki a munkaruha szabályzat szerint, ezzel mi lesz?
Dosztály Csaba

jegyző

A sárosdi Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy mindenki egyformán kapjon.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

A munkaruhát nem szabad ebbe belevenni, mert adóvonzata nincs.
Göncz Zoltán

képviselő

Sokat vitatkoztunk ezen a dolgon. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy szakítani kell azzal
a gyakorlattal, hogy az önkormányzat különbséget tesz cafetéria juttatásban az
alkalmazottjai között. A végzett munka tükröződik a bérekben. A cafetéria semmilyen
mértékben nem része a bérnek, ez egy gesztus a munkáltató részéről. Nincs különbség
munkavállalók között ilyen szempontból.
Paudits Béla

képviselő

Mondjuk el, hogy mi volt a mi alapjavaslatunk!
Horváth Károly

jegyző

Úgy döntöttek a bizottságok és a Képviselő-testület is, hogy a tavalyi évi pedagógus
szintre hoznánk a nem pedagógusok cafetéria juttatásait. Az utolsó döntések erről
szóltak. A mostani javaslat mindenképpen plusz.
Paudits Béla

képviselő

Mekkora összeget jelent?
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Horváth Károly

jegyző

Bruttó 102.500 Ft volt a javaslat.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Ezek szerint itt is volt egy olyan javaslat, hogy ne legyen különbség a technikai dolgozó
és a pedagógus között.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Seregélyes nem támogatta, hogy 10.000 Ft-tal növeljük. Legalább a technikai
dolgozókat hozzuk fel nettó 86.000 Ft-ra. Ezt támogatta a seregélyesi testület.
Seregélyesen volt minden egyes dolgozónak ezen kívül bruttó 25.000 Ft-os, ami most
21.000 Ft-os nettó kiegészítés.
Göncz Zoltán

képviselő

A két szám közti különbség abból eredhet, hogy a mi javaslatunk a jelentősen
magasabb köztisztviselői cafetériát elvileg szétosztja a közalkalmazottak között is. Az
itteni közalkalmazotti létszámhoz képest a köztisztviselői létszám jóval kisebb.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Ők külön vették!
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Plusz 1,5 M Ft-ot jelent Seregélyesnek a tavalyihoz képest. Nettó 86.000 Ft helyett
nettó 94.000 Ft-ot kapnak az intézmény minden dolgozója.
Horváth Károly

jegyző

Ezen felül volt a helyi kiegészítés.
Horváth Sándor

polgármester

Seregélyes felé a következő lenne a javaslatom: a helyi kiegészítést változtatnánk, úgy
hogy az csökkenne és a korábbiakban tárgyalt szinten állnánk meg.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Seregélyesen ugyanaz maradna minden, amit beszéltünk, csak más megbontásban.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt. Lehotainé Kovács Klára polgármester
szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.
Sárosd Nagyközség
szavazással

Önkormányzata

Képviselő-testülete

egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Az alábbi határozatot hozta:

-4-

egyszerű

többségi

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (II. 14.)
Határozata
A Közoktatási Központ 2011. évi költségvetéséről
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata 2011 évi költségvetésének részét képező, a Seregélyesi Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató
Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetésének egyeztetési dokumentumait
megtárgyalta, azt Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe
beépítésre javasolja, azzal, hogy az intézmény 2011 évi alap cafeteria kerete
egységesen minden dolgozóra tekintettel nettó értéken 94.000,-Ft legyen.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő:azonnal

Horváth Sándor polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2011. (II.14.) határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat
2011 évi költségvetésének részét képező, a Seregélyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény
és Óvoda 2011. évi költségvetésének egyeztetési dokumentumait megtárgyalta,
azt az önkormányzat 2011 évi költségvetésébe beépíti, azzal, hogy az intézmény
2011 évi alap cafeteria keretét egységesen minden dolgozóra tekintettel és nettó
értéken 94. 000,-Ft – ban állapítja meg, továbbá a rendelet tervezet szerinti helyi
kiegészítést bruttó 15.000,-Ft-ban irányozza elő.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő:azonnal
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2.)

Napirendi pont tárgyalása:

Az oktatási intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Február 15-ig a következő tanévre vonatkozó döntéseket meg kell hozni, illetve az ez
évi döntés a sárosdi óvodát érinti olyan szempontból, hogy az óvodánál felújítás lesz a
nyáron. Ezért korábbra kell hozni a tanév végét, hogy a felújítás befejeződjön a
következő tanév kezdetéig. Ez az a pályázat, amit Seregélyes beadott az
Önkormányzati Minisztériumhoz a sárosdi óvodára nézve. A régi szárny teljes födém és
tetőcseréjét meg kell oldani. Azt szeretnénk kérni, hogy az óvodában május 27-e legyen
az utolsó nevelési nap. Június 1-én így át lehet adni a munkaterületet. A másik dolog a
következő tanévet érintené. A sárosdi iskolában van két olyan évfolyam, ahol 25 alatt
van az évfolyam tanulói létszáma, a Képviselő-testület erről tárgyalt és azt szeretnénk
kérni, hogy ezen a két évfolyamon össze kellene vonni az osztályokat. Az egyik a
jelenlegi 3. osztályok a másik pedig a jelenlegi 5. osztályok. Az, hogy utána milyen
csoportbontásban történik az oktatás, már nem a döntés kérdése. Osztályfőnök egy
legyen. A készségtárgyakat közösen kellene oktatni. A múlt héten érkezett az
intézménytől ez a kimutatás.
Dosztály Csaba

jegyző

A seregélyesi fenntartó önkormányzatnak kell a döntést meghozni, a sárosdi testület
egyetértésével.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Az óvoda felújításnál azt hiszem nincsen kétség. Az évfolyamok összevonásánál pedig
már igazgató asszony is jelezte, hogy a készségfejlesztő tárgyakat együtt tartanák.
Annyi különbséget tett a testület, hogy egy osztályfőnökhöz tartozzanak a gyerekek.
Horváth Károly

jegyző

Létszámváltozással jár?
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Az intézmény kért plusz egy állást jövő szeptembertől az egész napos oktatásra. Akkor
ezt támogattuk is. Viszont ebben az esetben nem kell a plusz fő. Jelenleg 238 gyerek
van a sárosdi iskolában. A jövő évi 8. osztályosok is ilyenek lesznek, csak 23-an
vannak, de már nem lehet változtatni.
Bárkányiné Vohl Mária

tagiskola vezető

A következő tanév 6. osztályánál ebben a tanévben is meglépte az intézmény azt, hogy
kézség tantárgyakat évfolyam szinten szervezett meg. A közismereti tantárgyakat
csoportbontásban tanítjuk. A jövő évi 4. osztálynál látok én sokkal nagyobb félelmet az
összevonás miatt. Ott 22 tanulóról van szó, ebből 14 halmozottan hátrányos helyzetű.
11 ebből roma tanuló. Minden évben ott lebeg a fejünk felett, hogy elvisznek gyerekeket
az iskolából, mivel növekszik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és
ezzel együtt a roma tanulók száma. Félő, hogy a maradék gyereket is „kimenekítik”
ebből az osztályból. Akkor pedig iskolán belül létrehozunk egy szegregált osztályt. Nem
tudjuk, hogy az integrált pedagógiai rendszert hogyan lehet a későbbiekben fenntartani
az intézményekben. Ezt is mérlegelje a testület. Tudom, hogy a létszám nagyon
alacsony, de így összerakva a gyerekeket sokkal nehezebb munkát kell elvégezni. A
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tantárgy összevonás is egy nagy lépés. 56 óvodás van, ha csak 50 fővel számolok,
akkor is sokkal több, mint a kimenő 8. osztályos, aki 34 fő.
Ebben a tanévben indítottuk be az iskolaotthonos oktatást. Most állunk abban a
periódusban, hogy megérkeztek a szülőktől az elégedettségi kérdőívek. Nagyon jó
eredményt tudunk felmutatni. 85%-os elégedettséggel vannak a szülők. 18%-os
teljesítménynövekedést produkált ezen az évfolyamon az iskola. Nem gondolom, hogy
egy év után másként kellene gondolkodni.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Nem beszéltünk erről. Nem arról van szó, hogy ott nem kell a plusz egy fő.
Horváth Károly

jegyző

Átszervezéssel ezt nem lehet megoldani?
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

De! Nem arról volt szó, hogy minden órán egyben kell lennie annak a társaságnak.
Valamelyik gyógypedagógus elviheti azt a részét a gyerekeknek, amelyikkel több a
probléma. Meg kell tenni ezt az összevonást, mivel az iskola is azt javasolta, hogy a
készségtárgyakat egyben fogja tanítani. A többi bontást meg lehet úgy variálni, hogy az
mindenkinek jó legyen. 20-22 gyerekhez 1 fő osztályfőnök elég.
Ladányi László

képviselő

Úgy látom, még nincs teljesen kiforrott javaslat. Mi úgyis azt szavazzuk meg, amit
Sárosd javasol.
Sajtos József Tibor

képviselő

Seregélyes Képviselő-testülete biztosan a sárosdiak javaslata alapján fogja meghozni a
döntését. Abban Marikával egyetértek, hogy, amennyiben az osztály összevonásra
kerül, addig kifelé kommunikálni nem szabad, mert ki kell dolgozni azokat a
csoportbontási lehetőségeket, amelyekkel elejét lehet venni annak a gyerek
elvándorlási hullámnak, amit ez kiválthatna.
Ladányi László

képviselő

Jobb az arány, ha összevonjuk az osztályokat. Laikusként mondom.
Göncz Zoltán

képviselő

A Pénzügyi Bizottság az előbb felsorolt érvek figyelembevételével azt javasolja, hogy a
jelenlegi 3. és 5. évfolyamon a két-két osztály az őszi tanévtől kerüljön összevonásra.
Az összes többi részletkérdés. Ez a határozati javaslat.
Sajtos József Tibor

képviselő

Ennek a hatása az önkormányzatot sújthatja. Ősszel leszünk kellemetlen helyzetben,
ha több gyereket elvisznek.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Azzal is számolhatunk, hogy nem kapunk normatívát, mert ez az osztály nem fogja azt
a létszámot produkálni, ami a normatívához kell.
Dosztály Csaba

jegyző

Nekem az lenne a javaslatom, hogy a sárosdi Képviselő-testületnek kellene először is a
Pénzügyi Bizottság javaslatáról döntenie. Seregélyes pedig vélhetően hozzájárulna
ehhez a csoportösszevonáshoz. A két évfolyamon 2-2 osztály megszűnne, és 1-1
osztály működne tovább évfolyamonként.
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Göncz Zoltán

képviselő

A sárosdi iskola létszámproblémáját és azt a szándékot a szülők részéről, hogy elvigyék
a gyereket máshova, azzal még nem foglalkoztunk kellő súllyal. Nincs koncepciónk
arra, hogy a negatív tendenciát megváltoztassuk. 100%-ig meg vagyok róla győződve,
hogy az integráció ezt a folyamatot nagy mértékben generálta. Szerintem csak rontja az
intézmények helyzetét, a pedagógusok életét, munkájának sikerét, a gyerekek
eredményességét.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt.
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal, a
következő határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség
szavazással

Önkormányzata

Képviselő-testülete

egyszerű

többségi

5 igen szavazattal
2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
Az alábbi határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (II. 14.)
Határozata
Farkas Gyula tagiskolájában a 2011/2012 nevelési évben indítható osztályok
számáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy,
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, „a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda Farkas Gyula tagiskolájában a 2011/2012
nevelési évben indítható osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg:
1. évfolyam:

2 osztály

2. évfolyam:

2 osztály

3. évfolyam:

2 osztály

4. évfolyam:

1 osztály

5. évfolyam:

2 osztály

6. évfolyam:

1 osztály

7. évfolyam:

2 osztály

8. évfolyam:

2 osztály

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő:azonnal
-8-

Horváth Sándor polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 2
tartózkodással a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2011. (II.14.) határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Sárosd Nagyközség
Önkormányzata képviselő-testületének indítványa alapján, „a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda Farkas Gyula tagiskolájában a
2011/2012 nevelési évben indítható osztályok számát az alábbiak szerint
határozza meg:
1. évfolyam:

2 osztály

2. évfolyam:

2 osztály

3. évfolyam:

2 osztály

4. évfolyam:

1 osztály

5. évfolyam:

2 osztály

6. évfolyam:

1 osztály

7. évfolyam:

2 osztály

8. évfolyam:

2 osztály

Megbízza Sajtos József Tibor intézményvezetőt, hogy a teljes intézményre
tekintettel tájékoztassa a testületet a 2011/2012 évet érintő óvodai és iskolai
létszámokról „a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 102.§ (2) bekezdés c)
pontjában meghatározott döntések meghozatala érdekében.
Felelős: Sajtos József Tibor intézményvezető
Határidő: 2011. május 30.

Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Akkor az óvodai utolsó nevelési nap május 27.
Kérdés észrevétel nem volt.
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.
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Sárosd Nagyközség
szavazással

Önkormányzata

Képviselő-testülete

egyszerű

többségi

egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Az alábbi határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (II.14.)
Határozata
Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda 2010/2011 nevelési év utolsó nevelési
napjáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy,
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, „a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény 102.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda, Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda
2010/2011 nevelési év utolsó nevelési napját 2011. május 27.-ében határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő:azonnal
Horváth Sándor polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, a
következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2011. (II.14.) határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Sárosd Nagyközség
Önkormányzata képviselő-testületének indítványa alapján, „a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény 102.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda, Napraforgó Művészeti Modell
Tagóvoda 2010/2011 nevelési év utolsó nevelési napját 2011. május 27.-ében
határozza meg.
Megbízza Sajtos József Tibor intézményvezetőt, hogy a tagóvodavezető útján a
szülők kiértesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Sajtos József Tibor intézményvezető
Határidő: 2011. április 30.
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3.)

Napirendi pont tárgyalása:

Egyebek
Horváth Sándor

polgármester

Az abai polgármester megkeresett. Azt kérdezte, hogy a mi intézményi társulásunkhoz
ők társulhatnának-e. Soponyán a társulás meg fog szűnni. Mi lennénk a gesztor.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Jutkával már egyszer újraszámoltuk a költségvetést. 65 M 521 e Ft lenne a sárosdi
hozzájárulás. Durván 2 M Ft-tal kevesebb, mint amit először átküldtünk. Mivel a
költségvetést nemsokára módosítani kell a 4/12-es igénylés miatt. Ez a kettes változat
lépjen életbe és egyszerre betesszük az összes módosítást. Az 1 M Ft-ot is. Addig
ezzel a 65 M Ft-tal számlázunk.
K.m.f.

Horváth Sándor
Seregélyes Nagyközség polgármestere

Horváth Károly
Seregélyes Nagyközség jegyzője

Lehotainé Kovács Klára
Sárosd Nagyközség polgármestere

Dosztály Csaba
Sárosd Nagyközség jegyzője

Pleizer Lajos
ikv. hitelesítő

Mrázik Sándor
jkv. hitelesítő
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