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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról 

 

Az ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5.) Városháza Dísztermében  

 

Az ülés ideje: 2018. december 5. napján 16 óra 30 perc 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

Csernai Ferencné  

Kracson Norbert  

Lukács Tamás  

Palicz István  

Pasztorniczky István  

Róth József  

Schweitzer Tamás  

Sebes Péter  

Szabó János  

Szőnyi István  

                                                       

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi 

Zsuzsanna aljegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, 

Kuczik Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Kababik Edina Városvédő- és Szépítő Egyesület elnöke. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi 

Zsuzsanna aljegyző, Kababik Edina Városvédő- és Szépítő Egyesület elnöke.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, jegyző urat, 

aljegyző asszonyt és a megjelenteket a közmeghallgatáson, megállapította a 

határozatképességet. 

 

A Képviselő-testület határozatképes, mivel 12 tagja jelen volt.  

A közmeghallgatáson a jelenléti ív szerinti 50 állampolgár megjelent. 

 

A közmeghallgatás tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazta. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére a 

meghívóban foglaltak szerint. 

 

S z a v a z á s: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendi pontoka a meghívó szerint:   
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Napirendi pontok: 

1. „Tiszta virágos Sátoraljaújhelyért” akció értékelése 

2. „Tiszta utca” akció eredményhirdetése 

3. Tájékoztató közérdekű és aktuális várospolitikai kérdésekről 

  

  

1. Napirendi pont: „Tiszta virágos Sátoraljaújhelyért” akció értékelése 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

1997. óta hirdeti meg évről évre a „Tiszta, virágos Sátoraljaújhelyért” akciót, mely 22 éves. Ez 

alatt az idő alatt azt tapasztalták, hogy a város lakosai közül egyre többen csatlakoznak ehhez a 

kezdeményezéshez, szépítik, színesítik környezetüket, ablakaikat, erkélyeiket, előkertjeiket és 

tornácaikat. Szemmel láthatóan, egyre több a rendezett szép udvar, előkert, az ablakokban 

szebbnél szebb virágok virítanak, és a bérházak erkélyeiről is csodálatos, szinte arborétumszerű 

virágágy költemények gyönyörködtetik az arra sétálókat. Elmondta, hogy a városellátó 

szervezet a berkeiben működő virágkertészet bevonásával mindig is törekedett arra, hogy a 

közterületi zöldfelületek ápolása folyamatos legyen, esztétikájában illeszkedjen a város adott 

területének hangulatához. A „Virágos Sátoraljaújhelyért” verseny inspirálja a lakosságot, oly 

annyira, hogy egyre változatosabb, különlegesebb növénykompozíciókat alkotnak. 

Természetesen mindig akad még tennivaló és minden évben újból és újból el kell végezni a 

feladatot. Elmondta, hogy 2016. évtől a díjazás kiegészült egy újabb, tornác kategóriával és a 

„A város legszebb kertjét” is díjazásra kerül. Ezen az éven sincs ez másképpen. Reményét 

fejezte ki, hogy a jövő éven a jóérzésű, városszerető lakosság aktív közreműködésével sikerül 

városunkat még szebbé, hangulatosabbá tenni, ezzel is javítva az itt lakók és az idelátogatók 

közérzetét. Ebben továbbra is számítunk aktív közreműködésükre. Majd átadta a szót 

Schweitzer Tamás képviselő úrnak, a zsűri elnökének. 

 

Schweitzer Tamás elnök: Köszöntötte a vendégeket és díjazottakat. Tájékoztatta a 

megjelenteket, hogy igyekeztek a város minden utcájába és minden településrészébe eljutni, a 

különböző kategóriákba tartozó virágköltemények fotózása érdekében. A tornác, erkély, 

előkert, ablak kategóriák díjazásakor sokféle szempont szerepelt, nemcsak a virágosítás, hanem 

akár az ablak tisztasága is döntő volt. Összességében a zsűri megállapította, hogy az akció ismét 

elérte célját. Elmondta, hogy a városkép még szebb lett, az ingatlanok ismét esztétikusabbak 

voltak. A zsűri, a döntését helyszínen készített fotók alapján hozta meg, mely alapján 

kategóriánként a legszebbek ajándékutalványban részesülnek. Elmondta, hogy az előkert 

kategóriában 6000 Ft összegű, az erkély kategóriában 4000 Ft összegű, a tornác kategóriában 

3000 Ft összegű, míg az ablak kategóriában 2000 Ft összegű ajándékutalványban részesülnek 

a kedves díjazottak, valamint a Város legszebb kertjét 15000 Ft összegű ajándékutalvánnyal 

jutalmazza az önkormányzat. Elmondta, hogy az ajándékutalványok beválthatóak a 

Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 13. szám alatti található Kertész-Barkács Szaküzletben. 

 

Először az ablak kategóriában kerültek a díjak átadásra, ahol 20 díjazott volt. 

 

Az ablak kategóriában a 2000 Ft összegű ajándékutalványokat Schweitzer Tamás elnök úr adta 

át az alábbi személyek részére. 

 

1 Sátoraljaújhely Esze Tamás utca 7-21 F 1/1 Kiss Anett Bernadett 

2 Sátoraljaújhely Boronkai utca 5/a Zagyi Péter 

3 Sátoraljaújhely Harmat utca 3. Szabó Andor Ferenc 

4 Sátoraljaújhely Bercsényi utca 6. Kenderes Béla 
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5 Sátoraljaújhely Boronkai utca 39. Kababik István András 

6 Sátoraljaújhely Bercsényi utca 3/b Kopcsik József 

7 Sátoraljaújhely Ady Endre utca 6. Farkas József 

8 Sátoraljaújhely Esze Tamás utca 7-21 B 1/1 Fodorné Lénárt Mária 

9 Széphalom Hosszúláz utca 8. Behina Istvánné 

10 Sátoraljaújhely Kinizsi utca 18 Mózes Lajos 

11 Sátoraljaújhely Felsőzsolyomka utca 7. Kovács Géza Ferenc 

12 Sátoraljaújhely Kinizsi utca 14. Varknal György 

13 Sátoraljaújhely Kinizsi utca 16. Bartus Zsolt 

14 Rudabányácska Bánycska utca 74. Szilágyi Gábor 

15 Sátoraljaújhely Kinizsi utca 9. Ungvári István Tamás 

16 Sátoraljaújhely Munkás utca 3. Lencsés László 

17 Sátoraljaújhely Májuskút utca 23. Novák István 

18 Sátoraljaújhely Fasor Út 6. Cseh Józsefné 

19 Sátoraljaújhely Losárdi utca 15. Boros Mihályné 

20 Sátoraljaújhely Kazinczy u. 146. Lajkó András Lászlóné 

 

    
A tornác és az erkély kategóriában a díjakat Dankó Dénes alpolgármester úr adta át. 

 

A tornác kategóriában 3.000 Ft értékű ajándékutalványban részesültek: 

 

1 Rudabányácska Bánycska utca 17. Kövesfalvi Roland Péter 

2 Sátoraljaújhely Stuller Antal utca 18. Miglécz Sándor 

3 Sátoraljaújhely Munkás utca 19. Kulcsár János 

4 Sátoraljaújhely Popelyás utca 16. Várvölgyi Irén 

5 Sátoraljaújhely Bezerédi utca 15. Behina Lászlóné 

6 Sátoraljaújhely Kertész utca 30. Demeter István 

7 Sátoraljaújhely Deák utca 81. Tóth János 

8 Sátoraljaújhely Achim András utca 19. Péceli János Róbert 

9 Sátoraljaújhely Hársfa utca 4. Soltész János 

10 Sátoraljaújhely Arany János utca 32. Petercsák Ernő 

 

Az erkély kategóriában 4.000 Ft értékű ajándékutalványban részesültek: 

 

1 Sátoraljaújhely Károlyi Mihály utca 1 4/3 Kukó Jánosné 

2 Sátoraljaújhely Harmat utca 8. Főző Tamás 

3 Sátoraljaújhely Kazinczy 77/b 1/5 Csontos Lászlóné 

4 Sátoraljaújhely Szeder utca 2. Varknal György 

5 Sátoraljaújhely Szeder utca 4. Karakó Béláné 

6 Sátoraljaújhely Károlyi Mihány utca 7 2/3 Fábián Róbert 

7 Sátoraljaújhely Kopaszka utca 16. Balázs Tibor 

8 Sátoraljaújhely Losárdi utca 4. Kovács Lajos 

9 Sátoraljaújhely Martinovics 29 Fsz 4. Novák István 

10 Sátoraljaújhely Erdős Imre utca 1. Molnár György 

11 Sátoraljaújhely Jókai utca 76. Büte Sándor 

12 Sátoraljaújhely Dózsa György 21 1/4 Szilva Gyuláné 
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13 Sátoraljaújhely Dózsa Gyögy 21 1/1 Krenyiczky Istvánné 

14 Sátoraljaújhely Dózsa György 19 1/4 Jászter Gyula Lászlóné 

15 Sátoraljaújhely Dózsa György 19 3/4 Rajz Jánosné 

16 Sátoraljaújhely Kerek utca 9. Fábián László János 

17 Sátoraljaújhely Vasvári utca 23 Fsz 1. Fekete Ádám 

18 Sátoraljaújhely Vasvári utca 23 2/1 Zelina József 

19 Sátoraljaújhely Vasvári utca 19 Fsz 1. Petercsák Pál  

20 Sátoraljaújhely Miklósy u. 8. Szabadka Györgyné 

 

 

Az előkert kategóriában a díjakat Szamosvölgyi Péter polgármester úr adta át. 

 

Az előkert kategóriában 6.000 Ft összegű ajándékutalványban részesültek: 

 

1 Sátoraljaújhely Ady Endre utca 3. Durányik Péter 

2 Sátoraljaújhely Akácos utca 12. Ischer Horst Harry 

3 Sátoraljaújhely Tokaji 13/a. Zamatóczky istván Lászlóné 

4 Sátoraljaújhely Boronkai utca 10. Dóri Elemérné 

5 Sátoraljaújhely Tokaji Ferenc utca 27. Erdősi Istvánné 

6 Rudabányácska Bányácska utca 35 Virág Judit 

7 Sátoraljaújhely Kazinczy utca 260 Titkó Zsolt 

8 Sátoraljaújhely Bajza utca 23. Újpál Gábor 

9 Sátoraljaújhely Achim András utca 10. Kiszai Györgyné 

10 Sátoraljaújhely Achim András utca 14. Marosi Bence 

11 Sátoraljaújhely Batsányi János 26. Szoták Norbert 

12 Sátoraljaújhely Balassi Bálint utca 9. Hudák János Zsolt 

13 Sátoraljaújhely Balassi Bálint utca 25. Horváth Géza 

14 Sátoraljaújhely Diána utca 1. Hegedűs Péter László 

15 Sátoraljaújhely Kisfaludy utca 31. Orosz László János 

16 Sátoraljaújhely Új utca 6. Csizi István 

17 Sátoraljaújhely Új utca 10. Barna András 

18 Sátoraljaújhely Barátszer utca 9. Kellős Tibor 

19 Sátoraljaújhely Esze Tamás utca 29. Barati István 

20 Sátoraljaújhely Kazinczy utca 65. 

Dr. Fehérvári Szabolcs 

István 

 

 

A „Virágos Sátoraljaújhelyért akció” fődíját, a Város legszebb kertjének díját Szamosvölgyi 

Péter polgármester adta át Zajácz Róbert, Széphalom, Kazinczy u. 276/a. alatti lakos részére. 

 

 

Schweitzer Tamás elnök: Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai évről-évre különdíjat 

ajánlanak fel. A különdíjakat az adományozók adják át: 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester úr különdíját a Bajza u. 1/A. szám alatti  lakosok kollektíven 

kapták. 

 



5 

 

Dankó Dénes alpolgármester úr különdíját Szilágyi István, Sátoraljaújhely, Vasvári u. 32. 1/1. 

sz. alatti és Kalas Zoltánné, Sátoraljaújhely, Vasvári u. 28. 1/1. szám alatti lakosok kapták. 

 

Csernai Ferencné képviselő asszony különdíját Iván Csaba, Károlyfalva, Petőfi u. 12. és Tass 

Tibor, Sátoraljaújhely, Bajza u. 3. szám alatti lakosok kapták. 

 

Kracson Norbert képviselő különdíját Orosz László János, Sátoraljaújhely, Kisfaludy u. 31. sz. 

alatti és Fekete Ádám, Sátoraljaújhely, Vasvári u. 23. 1/1. szám alatti lakosok kapták. 

 

Lukács Tamás képviselő különdíját Gecse József, Sátoraljaújhely, Bezerédi u. 16. sz. alatti és 

Matisz József, Sátoraljaújhely, Jókai u. 60/b. sz. alatti lakosok kapták. 

 

Palicz István képviselő különdíját Novák István, Sátoraljaújhely, Martinovics u. 29. fsz.4. sz. 

alatti és Dede Klára, Sátoraljaújhely, Köves u. 14. sz. alatti lakosok kapták. 

 

Pasztorniczky István képviselő különdíját Kovács Lajos, Sátoraljaújhely, Losárdi u. 4. alatti és 

Miglécz Sándor, Sátoraljaújhely, Stuller Antal u. 18. sz. alatti lakosok kapták. 

 

Róth József képviselő különdíját Olcsvári Béla, Sátoraljaújhely, Achim u. 5. sz. alatti és Katona 

József, Sátoraljaújhely, Bem u. 8. sz. alatti lakosok kapták. 

 

Schweitzer Tamás képviselő különdíját Cselei Lászlóné, Sátoraljaújhely, Aradi u. 16/c. 3/2. sz. 

alatti és Kapiné Gulyás Andrea, Sátoraljaújhely, Esze T. u. 31. mfsz. 2. sz. alatti lakosok kapták. 

 

Sebes Péter képviselő különdíját Csízi István, Sátoraljaújhely, Új u. 6. sz. alatti és Maczkó 

Mihály, Széphalom, Kazinczy u. 287. sz. alatti lakosok kapták. 

 

Szabó János képviselő különdíját Barati Istvánné, Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 29. sz. alatti 

és Deák András, Hegyalja u. 1. sz. alatti lakosok kapták. 

 

Szőnyi István képviselő különdíját, Lőrincz László, Sátoraljaújhely, Korányi u. 10. 1/4. sz. alatti 

és Nagy Tibor András, Rudabányácska, Bányácska u. 55. sz. alatti lakos kapták. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Valamennyi díjazottnak gratulált.  

 

 

 

2. Napirendi pont: „Tiszta utca” akció eredményhirdetése  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a verseny értékelése megtörtént, az év 

során 16 alkalommal pontozták a közterület-felügyelők a város utcáit tisztaság szempontjából. 

A legmagasabb elérhető pontszám 160 volt, idén az Áchim utca érte el a legtöbb pontot, 158-

at, így ez az utca lett az első helyezett. Második lett a pontok alapján Katona Dénes utca 155 

ponttal, a harmadik pedig a Cserjés sor 154 ponttal.  

Az Áchim utca lakóit jutalmul 30%-os díjkedvezmény illeti meg a jövő évi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjukból.  

Elmondta, hogy december 31-ig kiteszik a táblát az utca elejére a „Tiszta utca” akció 

eredményeként.  

 



6 

 

 

3. Napirendi pont: Tájékoztató közérdekű és aktuális várospolitikai kérdésekről 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztatóját fejezetekben veszi végig, 

megpróbálja röviden összefoglalni. Elmondta, hogy jelenleg is az iparban dolgozók száma a 

legnagyobb a városban és Tokaj-Hegyalján. Folyamatosan tárgyaltak az érdeklődő cégekkel, 

ami azt jelenti, hogy várhatóan újabb beruházások történnek a következő években. Elmondta, 

hogy így még több lehetőség lesz arra, hogy a munkavállalók a tanult szakmájukban el tudjanak 

helyezkedni. Elmondta, hogy a munkanélküliség minimális a városban, valamint próbálják 

sokszínűbbé tenni a munkahelyi palettát.  

Elmondta, hogy a kereskedelem területén széles a repertoár, a zöldségpiac virágzik, amely 

nagyon jól működik és igény is van rá, az őstermelők is megélnek. Újabb multinacionális cég 

érdeklődik egy áruháznyitással Sátoraljaújhelyben. Elmondta, hogy évente csökken a 

kisvállalkozók száma, régebben több kisboltos volt.  

Elmondta, hogy a Mártírok útján folyik a kórház északi pavilonjának külső és belső felújítása, 

energiahatékonyabb lesz a működése. Elmondta, hogy nyertes pályázat van a rendelőintézet 

hasonló felújítására, amelyre egy konzorciumban pályáztak 6-8 intézménnyel együtt, ennek a 

közbeszerzési eljárása rendkívül sok időt fog igénybe venni, de a pályázati forrás rendelkezésre 

áll. Elmondta, hogy egynapos orthopédiai beavatkozásokat tudnak egy stábbal elvégezni az 

Erzsébet Kórházban, ezekre a kisműtétekre Észak-Magyarországon legalább egy év a 

várakozási idő, ezzel a technikával és csapattal Sátoraljaújhelyben egy héten belül is lehet 

időpontot kapni. A program elindul, a beruházást adományokból finanszírozták meg, a kórház 

az önkormányzat és nagyobb cégek támogatásával. Elmondta, hogy tárgyalások folytattak egy 

MRI készülék beszerzéséről, amelyről a tárgyalássorozat folytatódik. Egy korszerű gépről van 

szó, nem zárt, hanem nyitott műszer. Elmondta, hogy Királyhelmec, Nagykapos, Terebes 

kórházának és járóbetegellátó intézeteinek vezetőivel tárgyalt, hogy egy közös programot 

indítsanak el, 25 km-es körzetben a 4 intézmény van a határ két oldalán, az orvosok ügyeleti 

rendszerben, helyettesítéssel, közös pályázatokkal segítsék egymást, melynek rövid időn belül 

kézzel fogható eredménye is lesz.  

Elmondta, hogy a rend, biztonság témakörhöz, hozzáteszi a köztisztaságot is. Elmondta, hogy 

nagy fogás került végrehajtásra, a rendőrség rács mögé juttatta a kábítószer terjesztésben 

résztvevőket, hozzátette, hogy a felderítés továbbra is zajlik. Elmondta, hogy a 

közterületfelügyelők munkája folyamatos, 34 kamera kerül kihelyezésre a városban, 24 órás 

diszpécser szolgálattal, és még mindig vannak elhanyagol területek. Mindent elkövetnek a 

szemétszállítók, hogy időben és biztonsággal működtessék a hulladékelszállítását. A jövő év 

elején minden háztartás kap egy 110 literes kukát, tovább folytatódik a szelektív 

hulladékgyűjtés. Segítséget kért a jelenlévőktől és a városlakóktól, hogy vegyék igénybe – 

régen az évente 2 alkalommal rendezett lomtalanítás helyett bevezetett – a kétszer egy évben 

ingyenesen történő otthoni lomtalanítást, bejelentés alapján a szolgáltató akkor szállítja el a 

hulladékot amikor ráérnek és megegyeznek egy időpontban. Valamint a hulladékudvarba is sok 

mindent átvesznek térítésmentesen.  

Elmondta, hogy az oktatási intézmények felújítása folyamatos, a Jókai iskola felújítása a hideg 

idő miatt megállításra került, tavasszal folytatódik. Tavasszal folytatódik a központi óvoda 

felújítása, és új bölcsőde csoport bővítésére is sor kerül.  

Elmondta, hogy a „bortemplom” felújításának forrásigénye 1,4 milliárd forint, a terv elkészült, 

reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb elkezdődik a beruházás. Elmondta, hogy derogációs 

pályázat került elnyerésre, a víz és szennyvíz rendszer szétválasztására, melynek költsége 7,4 

milliárd forint. Elmondta, hogy a 16 hektáros ipari terület fejlesztése folyamatos a károlyfalvai 

bekötő úttal szemben. Továbbá ígéretet kaptak arra, hogy a két éven belül elkezdődik az új 

zöldmezős tűzoltó laktanya építése.  
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Elmondta, hogy több 10 milliárd forint kerül felhasználásra az idegenforgalom terén, folyik az 

Ungvári pincesornál 8 db fedett pihenőhely kialakítása, egy központi kinyitható sátor is, új 

vizesblokk, valamint szabadtéri színpad kerül kialakításra. 

Elmondta, hogy a Hajnal úti volt bölcsőde, óvoda épületének felújítása tavasszal fog 

elkezdődni. Forrást, pályázatot keresnek a főutca és a Petőfi utca sarkán lévő épületnek a 

felújítására, megszüntetésre került ott a városi WC, mely átkerült a Kossuth belsőtömbbe, ahol 

a tűzfalakat kell rendbe hozni. Elmondta, hogy figyelmet fordítottak a színpad mögötti 

kiszolgálókra is, az öltözők és a klubhelyiségek esetében is. Elmondta, hogy a színház mellett 

található régi tornaterem a városban, melynek a helyén próbaterem kerül kialakításra a néptánc 

és a mazsorettcsoportok számára. Elmondta, hogy leburkolásra került a köztemetőn az 

urnafalakhoz vezető útszakasz, valamint új vizesblokk került kialakításra meghosszabbított 

nyitva tartással az ünnepek idején. Új parkírozó létesült a Kossuth-tömbben, a Jégcsarnok 

mindkét oldalán, valamint a járdaépítések is tovább folytatódnak részben saját erőből, részben 

elnyert pályázat keretében.  

Elmondta, hogy a fiatalokra is gondoltak, találhattak felújított önkormányzati bérlakásokat, 

olyan kondícióval, hogy egy éven keresztül nem kell fizetni bérleti díjat, továbbá egy program, 

melyben két évig havi 50.000,-Ft rezsiköltségtámogatást kaphatnak a Sátoraljaújhelyben élő 

fiatalok, melyek segítik a fiatalok letelepedését a városban.  

Elmondta, hogy jövő évben lesz a 100. évfordulója Sátoraljaújhely „kettévágásának”, és 

elkerült a városfejlesztési területének a 90%-a.  

Elmondta, hogy minden évben vannak, akik segítenek abban, hogy karácsonyi hangulat legyen 

a városban, idén is Dudás László és felesége a virágbolt részéről az aulában és a Díszteremben 

lévő fenyőfát adták az önkormányzat és az Önök részére. Megköszönte az elmúlt években tett 

felajánlásaikat, segítségüket.  

Elmondta, a már megszokottak szerint, rövid szünetet tartanak, majd a szünet után lehetőség 

van a közmeghallgatáson közügyeket érintően kérdést, javaslatot megfogalmazni. Azoknak, 

akik távoznak megköszönte a megjelenést és Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 

Új Évet kívánt.  

 

Szünet. 

 

A szünet után Szamosvölgyi Péter polgármester megállapította, hogy közügyeket érintően 

kérdés javaslat nem érkezett, ezért a közmeghallgatást berekesztette.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

          jegyző            polgármester 


