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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

4/2011. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. május 31. napján 

(kedd) 16
30

 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Sáfár Jánosné, Kelemen István, 

képviselők, Hermanné Németh Andrea képviselő 17.0
5
 órakor érkezett. 

            Filus Jánosné jegyző 

Kutyifa Ferencné gyermekjóléti szolgálat családgondozója 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:      Turú Gyula képviselő, Kukucska Sándor alpolgármester bejelentéssel  

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a testületi tagokat. Megállapítja a határozatképességet. Javaslatot tesz a napirendre, 

jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Sáfár Jánosné és Kelemen István képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyére tett javaslatot. A napirendet a testület ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

NAPIREND 

 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése. 

Előterjesztő:  

 

3.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Kelemen István képviselő: 

Elég egyértelmű. 
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Kiss Pál képviselő: 

A tájékoztatással egyetértek. A Rákóczi útról kijövő útszakasz javításával kapcsolatban 

sikerült – e az útfenntartóval beszélni? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Beszéltem velük erről, olyan ígéretünk van, hogy ha lesz egy kis felesleges anyaguk 

kikátyúzzák. Határozott ígéretet kaptam arra, hogy még a nyáron végigérnek és beérnek a 

faluba is. Ha lesz maradék zsákos anyaguk, megcsinálják. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Alaposan kellene kijavítani, az, hogy csak a tetejét csinálják meg hosszútávon nem megoldás. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

6 cm vastag alapréteget tettek, a személyautót elbírja, de a nagyobb járműveknél már gond 

van. Statikailag az aszfalt réteg nem tart. Ígéretet tettek, hogy fokozatosan végigjönnek.  

 

A napirendhez más hozzászólás nem volt. 

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

16/2011.(V. 31.) sz. Képv. test. hat. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 

 

HATÁROZAT  

 

 

A képviselő-testület - a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

2.) napirend 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Kiss Pál képviselő: 

Olyan részletes, hogy kérdésem sincs. 

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Valóban nagyon átfogó és részletes beszámoló. Szép munka. 

 

Kelemen István képviselő: 

Kaskantyú az országos viszonylathoz képest jól áll. Ugye itt nincsenek éhező gyerekek? A 

jelentést végigolvasva úgy látom, hogy szebbek a számok az országos átlagnál. 
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Kutyifa Ferencné: 

Igen így van. Elszegényedés tapasztalható, az látszik, hogy a településen a minőségi éhezés 

jelentkezni fog. Nagyon sokat vissza kell fogni a szülőknek. Sajnálom, hogy a nyári 

gyermekétkeztetésről lemaradtunk. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A megyei Gyámhivatal honlapján fent van a levél, de nem lett kiküldve. Más település is járt 

így. A program központilag lezárt, így nem tudtuk beadni pótlólag sem az igényünket.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Nem jött erre figyelmeztetés? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Sajnos nem kaptunk e-mailt sem a Gyámhivataltól, sem a Kincstártól. 

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Ez nagyon jó volt. Évek óta 10 gyerek kapta, aki rá volt szorulva.  

 

Kelemen István képviselő: 

Rengeteg ilyen nem érthető esemény történik ebben az országban. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Azt, hogy hosszútávon jobb vagy ésszerűbb váltás előtt állunk – e nem tudom megmondani. 

Az biztos, hogy óriási változások előtt állunk. Az emberek többségénél nincs tartalék. 

Körültekintően próbáljuk megoldani a dolgainkat. Az emberek a tűrőképességük határán 

vannak. Ilyen még nem volt, hogy nem kaptunk értesítés. A kistérségben más település is járt 

így. Az oktatás átszervezése is kérdéses, bízom benne, hogy helyben maradhat az oktatás 

(alsó tagozat). Az óvoda 10 fő alatt nem kötelező. Ha lesznek változások, nem mindegy 

hogyan kommunikáljuk. (pl. szabad iskolaválasztás). Pályázatok várhatók, meglátjuk.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt. 

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

17/2011.(V. 31.) sz. Képv. test. hat. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásnak átfogó értékeléséről.  

 

HATÁROZAT  

 

A Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 

tartalmazó beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 
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3. napirendi pont 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Szeretném, ha beszélnénk a rendezvényekről: 

- idősek napja 

- falunap 

- mongol nap 

Óvoda nyári bezárása:  4 hét bezárás, ami alatt kiadják a szabadságokat, és megoldják a 

takarítást. Kollárné Bürgés Erzsébet vezetőt megkerestem, hogy segítsen megoldást találni 

erre a problémára. Elmondta, hogy a szabadságokat ki kell adni, 10 fő alatt nem kell az óvodát 

működtetni. Én megoldást kértem tőle. Javasolta, hogy az alsó tagozatosokkal közösen 

lehetne a felügyeletet biztosítani arra a két hétre (két hét takarítási szünet kötelező). A 

gyerekek felügyelet nélkül nem lehetnek, gyakornok csak óvónővel együtt lehet, önállóan 

nem biztosíthatja a gyerekek felügyeletét. Kiskőrös egyik óvodájába is bevihetők a gyerekek, 

ebben is partner. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Filus Andreának gyakorlatot kell töltenie, Ő is be tud segíteni de csak óvónői felügyelettel. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Egyeztetnünk kell a helyi óvodai pedagógusokkal. Fel kell mérni hány gyerekről beszélünk? 

(július 25 – augusztus 5) 

Rendezvények: 

- Idősek napja 

- június 18: Mongol Nagykövetség napja 

- Június 24: Szent Iván nap 

- Jurta tábor: igényfelmérés szakaszában 

Falunap: augusztus 27. Pénzünk nincs. Mindig így indulunk. Mit, hogyan csináljunk? Most 

volt Tabdin, miben mások ők? A saját falunapunk sem színvonal alatti. Tabdi és 

Soltszentimre polgármesterével beszéltem náluk a büfét helyi vállalkozó csinálta a bevételt az 

önkormányzatnak ajánlotta fel. A szabadtéri előadásra jegyet vesznek az emberek. Nincs 

elkülönített pénzeszközünk ennek fedezetére. Ott magánemberek is a rendezvény mögé 

állnak.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ott a fiatal réteg a faluért akar tenni. Habitus kell, hogy kérni tudj. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Meg kell szervezni: ötletet, energiát adó személyek kellenek. Valósítsuk meg. Már most 

megszólíthatók lennének a lovasok. A nyugdíjas klub műsora tavaly nagyon tetszett. Bál – 

zenész – főzőverseny. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ezekre meg van az ember, a műsor színvonalas szokott lenni. Az iskolások és a táncosok is 

nagyon szép előadással szoktak készülni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Alapból tervezzünk erre. Nem pénzt kér az ember, részvételt és gondolkodást. Morál változás 

jó lenne.  
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Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Passzívak, inaktívak az emberek. Kritikát fogalmaznak meg, rosszindulatúak. Nem tesznek a 

közösségért. Lennének itt nagyon sok embernek ötletei. Ifjúsági élet sincs a településen, nem 

tudnak hova menni, biliárdozni vagy csocsózni. Itt az előtérben nem lehetne ilyent 

megvalósítani? Még egy fagyizó sincs a faluban. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Én ezen már minden átmentem. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Máshol sem utasításra megy a közösségek szerveződése. Ehhez egy karizmatikus fiatal 

kellene, aki szervezné és koordinálná. A feltételeket mi biztosítjuk, de ez utasításra nem 

megy. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Páhin a Művelődési Házban mindig szerveznek programot a fiataloknak (tábor, filmvetítés, 

csocsó). 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Minden megvan ehhez a könyvtárban. A testület ezt nem adhatja utasításba. Közösségi 

szemléletű ember kellene, aki mindezt levezényli. Próbálkoztam önkéntes tűzoltóság 

létrehozásával, másfél évig de érdektelenségbe ütköztem. Mindenkinek megnyugtatóbb ha a 

fiatalok itt helyben szórakoznak.  

 

Kutyifa Ferencné: 

A tornaterem mindig adott és nyitott volt erre. Bármikor jöhetnek a kulcsért. A szülők sem 

terelgetik erre a gyerekeket. Sportszerek vannak bőven 2 – 3 órán át is ott lehetnek.  

  

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Jó lenne, ha a kisgyerekeket is el lehetne valahová engedni, ahol biztonságban vannak, jól 

érzik magukat, de nem az iskolához kötött. Keresik a nagyobbak társaságát. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Erre vissza kellene térnünk, gondolkodjunk addig is erről.  

Falunap: adott, fix a dátum, a testület is tudja már mondani. Lesz ezzel kapcsolatban egy nem 

kötött testületi ülésünk. „Addig is jó lenne nyitott szemmel járni”. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Dulai György kisfia modern táncot tanul, tarthatnának bemutatót. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Szivárvány táncegyüttest is fel lehetne kérni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Június 18: Mongol Nagykövetség Napja: egész napos program, Jurta (kelléknek). 

Termékeiket árulnák, este műsort adnának a szabadtéri színpadon. Biztosítanunk kell: 

világítás, hangosítás, sátor, asztalok és padok. Szigorú menetrendje nincs.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ők készülnek műsorral, vagy nekünk kell? 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Ők szeretnének műsort tartani. Természetesen az lehetséges, hogy a település lakosai is 

főzzenek, vagy bármilyen ötletüket megvalósítsák. 

 

Idősek napja: július 9. szombat délután (15.
00

) majd korai vacsora és utána zene. 

 

Közmunka programmal kapcsolatban lehetőségünk lenne 4 fő részére munkát biztosítani 

július 1 és augusztus 31 között napi 6 órában és ezzel kapcsolatban kis értékű tárgyi eszköz 

beszerzésére (nettó összeg támogatás, ÁFA önerő). Utófinanszírozott. A zöld területeink 

rendbetétele lenne a fő cél. Munka volna bőven. Az vehető fel aki a Munkaügyi Központban 

regisztrált, illetve bérpótló juttatásban részesül. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra: 

 

               sz. Képv. test. hat. 

Nyilatkozat út kialakításáról 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

1.) Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott országos közfoglalkoztatási program 

keretében parlagfűmentesítésre kiírt pályázaton. 

2.) A pályázat keretében 4 főt kíván foglalkoztatni 2011. július 1. napjától 2011. 

augusztus 31. napjáig. 

3.) Önerő biztosításaként vállalja a dolgozók munkaegészségügyi orvosi vizsgálatának 

költségét, és a kisértékű tárgyi eszközök Áfá-ját. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

18/2011.(V. 31.) sz.Képv. test. hat. 

Pályázat közmunkaprogramra 

HATÁROZAT  

 

4.) Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott országos közfoglalkoztatási program 

keretében parlagfűmentesítésre kiírt pályázaton. 

5.) A pályázat keretében 4 főt kíván foglalkoztatni 2011. július 1. napjától 2011. 

augusztus 31. napjáig. 

6.) Önerő biztosításaként vállalja a dolgozók munkaegészségügyi orvosi vizsgálatának 

költségét, és a kisértékű tárgyi eszközök Áfá-ját. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos  

 
 



 7 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Fakitermelés: 

Hallottam, hogy „tönkreteszem a falut, ellopom a fát”. elmondom, hogy én ezt hogyan 

gondolom. A földes utak karbantartására pénz kell. A széles útról van szó: Zöldág János 

egyéni vállalkozó „susnyózza” ki, 19 – 21 méter szélességben van hivatalosan az út. GPS – 

vel kimérték (kb. 4 cm eltérés lehet), erdész és földhivatali munkatárs ki volt hívva. 

Erdészettel egyeztetés megtörtént. A földmérőt (több százezer forint) a vállalkozó fizeti. A 

szociális otthonig „kisusnyózza” határidőre, a fa szállítása köbözés után szállítólevéllel 

történik. Ebben a szisztémában elkezdték vágni. 1 – 2 földtulajdonos megkérdezet, hogy 

milyen alapon? Az önkormányzati tulajdonú út is mezsgyével bír, tehát ami azon van fa az az 

önkormányzaté. A határral mezsgyés tulajdonos szerint ez így inkorrekt, mert ők nevelté és 

gondozták ezeket a fákat, és a szomszéd földtulajdonosokat ki kellett volna értesíteni. (ez előtt 

3 hónappal Ő csinálta ezt, és értesítés nem érkezett) Zaklatta a fa munkásokat, az erdész 

felmérte, hogy mennyi fát vágott ki ez a szomszéd. Ezt követően indult a körbetelefonálás, 

viták, híresztelések. Két ilyen terület van, amit szeretnénk famentesíteni: Széles út (zöldektől 

meg kell kérni az engedélyt, Nemzeti Parktól szabad), júliusnál előbb nem fogják engedni. 

Büdöstói útnál a Markó tanya területénél ki szerettem volna tisztíttatni a csatornát. A Markóék 

vállalták a kitakarítást, vállalták, hogy a fele fát leadják az önkormányzatnál. Behoztak 

valamennyi fát, ez biztos, hogy nem a kitermelt mennyiség fele, hanem kevesebb. 

Vállalkozással felköböztettem megállapodás alapján kitermelik (szürke nyárfa), minden 

költség az övék, 2000 Ft / m
3
 összeget fizetnek a pénztárba. Plusz pénz lenne, amiből az utak 

gléderezését tudnánk fedezni.  

Orgoványi út: közútkezelő engedélye kellene – elkezdték. 

A Megyei Önkormányzattal problémánk volt, ezért is fontos annak az útnak a kitakarítása, 

mert így látszódni fog, hogy milyen széles az az út, ami kimegy a Rácz útig. A kitűzés több 

százezer forint, amit a vállalkozó elvégeztet, pontosan látszódik majd, hogy hol az út határa, 

így feltehetőleg a későbbiekben kisebb viták lesznek a földtulajdonosokkal. A csatornáknál 

nem lehet tuskózni ott palástra vágás történne. Hozzájárulást kérnék, hogy szerződést 

köthessek az út tisztítására. 

 

Kelemen István képviselő: 

Ha ilyen feltételekkel csinálják az nagyon jó.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra: 

 

               sz. Képv. test. hat. 

Magbízás út és csatorna tisztítására 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

1.) Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Zöldág János egyéni 

vállalkozót a Kaskantyú 0112, és 0113 hrsz-ú út és a 0143/106 hrsz-ú csatorna 

tisztításával. 

2.) A munka elvégzésére a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést köti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos  
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A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

19/2011. (V. 31.) sz. Képv. test. hat. 

Magbízás út és csatorna tisztítására 

 

HATÁROZAT 

 

1.) Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Zöldág János egyéni 

vállalkozót a Kaskantyú 0112, és 0113 hrsz-ú út és a 0143/106 hrsz-ú csatorna 

tisztításával. 

2.) A munka elvégzésére a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést köti. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos  

 
 

Kelemen István képviselő: 

Rekultivációval kapcsolatban érdekelne, hogy az utat rendbe hozzák - e? (földes) Lesz – e 

valami övcsatorna? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Igen mindet rendbe teszik. Dupla övcsatorna lesz körülötte. Salakos feljáró fog készülni, a 

szállítás befejezésével a Bobekék szőlőjéig és a másik oldalon (Supka József tanyája előtti 

szakasz) is rendbe teszik. Hoznak új átereszeket, bővebb lesz a lejáró. Folyamatosan vetik a 

prizma oldalát. Amelyik utat használták, kötelesek rendbe tenni.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Látok kocsikat szemetet hordani a Tóth föld felé. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Szólni kell, hogy nem hordhatják ki a szemetet semelyik külterületi részre sem. 

 

Kelemen István képviselő: 

Több fő részére kellene szállás megoldható – e a kulcsos házban? (Igen) Segédmunkásra lenne 

szükségünk 6 – 7 fő.  (Önkormányzat ezt nem tudja felvállalni). 

 

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

     (:Ujházi Zsolt:)  (:Filus Jánosné:) 

       polgármester  jegyző 

 

 

 (:Sáfár Jánosné:)       (:Kelemen István:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő  
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Vállalkozási szerződés 

 

mely létrejött egyrészről a Kaskantyú Község Önkormányzata 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 

16. szám (képviseli Ujházi Zsolt polgármester), mint megrendelő és Zöldág János egyéni 

vállalkozó 6230 Soltvadkert,  Szent István u. 14. szám, adószám: 61465941-2-23 mint 

vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételek szerint. 

 

1.) A megrendelő megrendeli a vállalkozó elvállalja a Kaskantyú 0112, és 0113 hrsz-ú 

önkormányzat tulajdonában lévő út és a Kaskantyú 0143/106 hrsz-ú önkormányzat 

tulajdonában lévő csatorna növényzettől való megtisztítását. 

2.) Vállalkozó a munkálatok során vállalja az utak nyomvonalának szakemberrel való 

kitűzését, az úton lévő cserje, fa kivágását, elszállítását, a kivágott növények 

tuskózását és a tuskók deponálását az út szélén.  

3.) Vállalkozó a fenti munkálatokat a területen letermelt fa és nyesedék ellenértékének a 

fejében végzi. 

4.) A csatorna tisztításánál palástra vágást végez, az itt kitermelt fáért 2000,- Ft/m
2 

 

vételárat fizet. 

5.) Az kitermelt fa elszállítása a mennyiség megállapítása után szállítólevél kíséretével 

történik, melyet a polgármester igazol. 

6.) Teljesítési határidő:  

         2011. december 31. 
7.) A vállalkozás teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkát 

vállalkozó határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi. 

8.)  Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez szükséges külön engedélyeket beszerezni. 

9.) A munkavégzésből eredő esetleges károkozás és helyreállítás költsége teljes 

mértékben a vállalkozót terheli. 

10.) Késedelmes teljesítés esetén a szerződő felek napi 5000 Ft kötbért határoznak 

meg, melyet a megrendelő által kiállított számla alapján vállalkozó köteles megfizetni. 

Amennyiben a megrendelő a vállalkozó tevékenysége során bizonyíthatóan 

szakszerűtlenséget, vagy nem megfelelő ütemű munkavégzést tapasztal, jogosult a 

munkát más kivitelezővel, felszólítás után – a vállalkozó költségére – elvégezni. 

11.) A felek az együttműködésük során keletkezett esetleges viták elintézését 

közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén alávetik 

magukat a Kiskőrösi Városi Bíróság illetékességének. 

 

A szerződő felek jelen szerződésben foglalt valamennyi kikötést lényegesnek tekintik a 

szerződés létrejötte vonatkozásában. A szerződés módosítására csak írásbeli formában 

mindkét fél cégszerű aláírásával kerülhet sor.  

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. egyéb szakaszai az 

irányadók. 

Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és 

aláírják. 

 

Kaskantyú, 2011. _____________ 

 

 …………………………. ………………………. 

 Ujházi Zsolt polgármester Zöldág János  

 megrendelő vállalkozó 


