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Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 26-án
16:30 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
Balogh Attila (késve érkezett), dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri Márta,
Nagy József képviselők
(5 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető

Nem jelent me2: Csík József, Tankovics Sándor képviselők
Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Javasolja a meghirdetett napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek
Seres Katalint felkémi.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot, illetve a jegyzőkönyv-

vezető személyét. (A ineghivó év ajelenlén ív ajegyzőkönyv 1. sz. nwllékkie)
NAPIREND
Nyílt ülés
I. Települési Rendezési Terv módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
2. Előterjesztés a 2019. évi költségvetésröl szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
3.

Tájékoztató a 2018. december 17-től 2019. július 29-ig tartó időszakban a Képviselő
testület által meghozott lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Heródekné Szász Agotajegyző

4. Előterjesztés a kunszállási helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő. Heródekné Szász Agotajegyző
5. A gördülő fejlesztési terv véleményezése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
6. Egyéb ügyek, bejelentések

I.
TELEPÜLÉSI RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
Kovács Imre tájékoztatja (a kiküldött anyag ci jegyzőkönyv 2. sz. melléklete,) a képviselőket
arról, hogy most már végleges formájában láthatja a testület a rendezési terv módosításáról
készült anyagot, mely az Új telkek kialakítását, illetve a pontos megnevezéseket, rajzot
tartalmazza. A jogszabály szerinti szakhatóságok véleményezték a tervezetet, a lakosság
megismerte. A testület feladata, hogy határozatot hozzanak és magát a rendeletet
megalkossák.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

95/2019.(VIII.26.)
Településszerkezeti terv módosítása
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az
alábbiak szerint módosítja:
I. A település déli részén lévő településközpont vegyes terület kertvárosias
lakóterületté módosul, az 1. sz. melléklet szerint.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi
módosítását:

ci

Helyi Építési Sza hólyzatró 1 szóló rendelet

A képviseláttestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta:

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1O/2019.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét
a Kunszállás község Helyi Epítési Szabályzatáról szóló
5/2005.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(jegyzőkönyv melléklete)
II.
ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kovács Imre elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az önkormányzat
2019. évi költségvetésről szóló előterjesztést, valamint a Kunszállási Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetésének módosítását is és elfogadásrajavasolja. Atadja a szót Kürtösi-Szalai
Beátának.
Kürtösi-Szalai Beáta nem kívánja kiegészíteni a bizottsági ülésen elhangzottakat. Kérdésre
szívesen válaszol.
Hozzászólás nem érkezett, ci polgármester szavazásra teszi a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének a módosítását.
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A képviselő-testület e’Iiangú1ag, 4 igen szavazattal ci: alábbi döntést hozta:

96/2019. (VIlI.26.) ÖH
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Határozat

1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2) A 2019. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege:
melyből
aa) egyéb működési célú támogatás
ab) intézményfinanszírozás
ac) maradvány

60.807.262 forint;

b) kiadási főösszege:
melyből
ba) személyi juttatások:
bb) munkaadókat terhelő járulékok:
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai
be) felhalmozási kiadások

60.807.262 forint,

6.989.373 forint
53.625.471 forint
192.418 forint

44.850.242 forint,
8.847.983 forint,
7.109.037 forint,
O forint,
O forint.

c) engedélyezett létszám: 12 fő.
3) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati
illetményalap mértékét 46.380 forint összegben határozzák meg.

Hivatalban

az

4) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria
juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 23 1.900 Forint összegben
határozzák meg.
5) A Képviselő-testületek vállalják a közös hivatali köztisztviselők alapilletményei 15 %os mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének finanszírozását, illetve az
ennek megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás végrehajtását.
6) A képviselő-testületek megbízzák Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a közös
évi
hivatal költségvetésének Kunszállás Község Önkormányzata 2019.
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
7) A Képviselő-testületek megbízzák Fülöpjakab Község polgármesterét, hogy
gondoskodjon a közös hivatal finanszírozásának Fülöpjakab Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésébe való beépítéséről.
8) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet
módosításának végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Kovács Imre polgármester, a végrehajtásért: Heródekné Szász Ágota jegyző
Határidő: 2019. augusztus 26.
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Hozzászólás i;em érkezett, ci polgármester szrna:ásra teszi űz önkormányzat 2019. dvi költségvetéséről
szóló re,zclekt módosítását:
A képviselő—testület e’hangú1ag, 4 igen szavazattal megalkotta:

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019:VIlL27.) önkormányzati rendeletét
a Kunszállás Község Onkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
1 1/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(jegyzőkönyv melléklete)
III.
TÁJÉKOZTATÓ A 2018. DECEMBER 17-TŐL 2019. JÚLIUS 29-IG TARTÓ
IDŐSZAKBAN A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL MEGHOZOTT LEJÁRT
HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Kovács Imre átadja a

Szót a

napirenddel kapcsolatban a jegyző asszonynak.

Heródekné Szász Ágota kéri a képviselők hozzászólását, véleményét a tájékoztatóval
kapcsolatban.
Hozzászólás nem érkezett, a képviselő-testület e’hangúIag, hangos stóval ci tájékoztatót tudomásul
vette.
IV.
ELŐTERJESZTÉS A KUNSZÁLLÁSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

Heródekné Szász Ágota jegyző ismerteti az eLőterjesztésben foglaltakat. Kéri a testületet,
hogy az általa javasolt személyeket fogadja cl a bizottság tagjának.
Hozzászólás nem érkezett, ci polgármester szavazásra teszi ci Helyi Választási Bizottság tag/ainak
megválasztásáról szó/ó tervezetet.
A képvise/ö—wsrü/er e’hangúlag, 4 igen szavazattal

űz

alábbi döntést hozta:

97/2019. (VIIl.26.) öH
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Határozat
Kunszállás Kőzség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23. * —ában kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság
Balog Pálné
Tagjának:
Koncz Ilona
Szécsényiné Gyöngyi
Szikora Jenőné
Király Andrásné
Póttagjának: Veresné Szabó Krisztina
Cseri Zsolt
kunszál]ási lakosokat meg válasz tj a.
Határidő: azonnal
Felelős: Heródekné Szász Ágota jegyző
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V.
A GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV VÉLEMÉNYEZÉSE
Kovács Imre elmondja, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. a csatolt dokumentációt küldte meg e
tárgyban. Kéri a véleményeket.

HaloEh Attila képviselő az ülésre meérkezctt 16,35 órakor.
Nagy József megkérdezi, hogy mikor lesz már tiszta a víz?
Balogh Attila elmondja, hogy még mindig nagyon rozsdás és vasas a vizük.
Kovács Imre elmondja, hogy kérni fognak tájékoztatást a BÁCSVÍZ-töl, hogy a falugyőlés
óta eltelt időszakban mi történt. milyen beavatkozásokat eszközö]tek.
További hozzászólás nem érkezett, a polgánnester s:cna:ásra teszi ci Go c/ülő Fejlesztési tenet.
A képviselő—testület ehangú1ag, 5 igen szavazattal ci: alábbi döntést ho:ta:

98/2019. (VIII.26.) ÖH
Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Kunszállás
Közműves ivóvíz ellátásával kapcsolatban a 2020-2034. időszakra vonatkozó
Gördülő Fejlesztési tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: képvisel6-testület
VI.
EGYÉB ÜGYEK. BEJELENTÉSEK
VI/l.
Kovács Imre ismerteti a testülettel, hogy megjelent a Magyar Falu Program. Nagyon gyors
döntésre van szükség, hisz a benyújtási határidők nagyon kőzeliek. 100 %-ban támogatott
pályázatokról beszélnek. Hat fejlesztésre pályázhatnak és ezek sorrendjét kéri felállítani.
Ismerteti a lehetőséget és a maximálisan elnyerhető támogatási összeget: járda felújítás
5 millió Ft, önkormányzati tulajdonú utak felújítása (eset]eg az Új telkek kialakításánál lévő
utak, Mártírok, Hunyadi utcák) 30 millió Ft, Polgármesteri Hivatal felújítása keretében tető
csere 15 millió Ft, temető fejlesztés —járda, ravatalozóban vizesblokk kialakítása 20 millió Ft,
óvoda udvar parkosítása, kerítés készítése 5 millió Ft, eszköz fejlesztés közterületek
karbantartására
hótoló, sószóró, korszerűbb kistraktor 11,5 millió Ft. Tanyagondnoki
gépjármű beszerzésre sajnos nem tudnak pályázni, mert nem felelnek meg a feltételnek.
—

dr. Czabán Edit elmondja, hogy fáj a szíve a múltkori döntésük miatt, gondol itt a föutca
járda, illetve a térkő beépítésére. Esetleg ezen a pályázaton nem lehetne arra pályázni?
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Kovács Imre elmondja, hogy nem, mert ez egy teljesen más pályázat. A másik beruházás
pedig eleve is egy megkezdett pályázat része.
Balogh Attila véleménye szerint az Új telkeknél lévő utakat teljesen feleslegesnek tartja,
Össze fogják rontani, tönkre teszik. Javasolja, hogy azzal majd akkor fogLalkozzanak, ha a 80
% lakóház felépül.
Kovács Imre kéri, hogy a pdoritást mindenképp állítsa fel a testület.
1-Josszas vita kezdődő!! arra vonatkozólag. /zo’ nely progrcuiz élvezze;; előny:, majd ci vita
eredn;é;neképpe;; ci képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:
99/2019. WHL26J ÖH
Magyar Falu Programban való részvételről

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a Magyar
Falu Program meghirdetett pályázataira és az alábbi pályázatok benyújtásáról
döntött:
1. MFP-BJA/2019
Kunszállás
Község
Belterületi járdák
felújításához
szükséges
anyagtámogatás (Dózsa György utca József Attila utca és Zrínyi utca
közötti szakasza)
4995 336 Ft
2. MFP-ÖTL’/2019
Kunszállás Község önkormányzati tulajdonú úthálózatának felújítása az
élhetőbb idéki környezet elősegítése érdekében (Hunyadi utca teljes
hosszában az útburkolat cseréje)
28 459 684 Ft
3. MFP-KKE’2019
A zöldebb Kunszállásért (Carraro Agricube Fwtteto 85 traktor beszerzése)
14998 700 Ft
4. MFP-FFT/2019
Kunszállás Község Köztemetöjében napelernes közvilágítás kiépítése (8
db kandelláber)
4 064 000 Ft
5. MFP-HPH/2019
Polgármesteri Hivatal felújítása (tetőcserépfedés cseréje)
5 532 906 Ft
6. MFP-OUF!2019
Óvoda udvar felújítása
5 000 000 Ft
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: képviselő-testület
V112.
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket arról, hogy dr. Kasza Beáta háziorvos kéri rendelési
idejének módosítását.
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Hozzászólás nem érkezett, ci polgánnester szavazásra teszi a háziorvosi rendelési Idő módosítását.
A képviselő—testület e’hangú1ag, S igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

100/2019. (VI[I.26j ÖH
Doktornö rendelési idő módosításáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Kasza
Beáta háziorvos rendelési idő módosításával kapcsolatos kérelmét, miszerint a
rendelési idő az alábbiak szerint alakul 2019. szeptember 1-től:
Hétfő: 9-13 óráig
Kedd: 13-17 óráig
Szerda: 9-13 óráig
Csütörtök: 14-17 óráig
Péntek: 9-12 óráig
Csecsemő tanácsadás: minden második szerdán 13-14 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
VI/3.
Kovács Imre ismerteti a Radnai téren lévő önkormányzati ingatlanra benyújtott bérleti
jogviszony iránti kérelmet. Bárdiné Valcsák Anita 6115 Kunszállás Táncsics utca 17. szám
alatti lakos szeretné az üzlethelyiséget bérbe venni, amelyben „szépségiparral” kapcsolatos
tevékenységet végezne. Tekintettel arra, hogy az épületben nincs fűtés klíma fűtésre gondol.
Hozzászólás nem érkezett,
kérehnet.

ci

polgármester szavazásra teszi ci Radnai téri üzlethelyiségre vonatkozó

A képviselő—testület e’hangú1ag, S igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

101/2019. (VIII.26.) ŐH
Radnai téri üzlethelyiségre vonatkozó kérelemről
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bárdiné Valcsák
Anita (6115 Kunszállás Táncsics utca 17. Asz.: 69956808-1-23) Radnai téri
üzlethelyiség bérletére vonatkozó pályázatát.
A Radnai téren található üzlethelyiség bérleti díja: havi nettó 13.725 forint +Áfa /hó
+közüzemi díjak. A szerződés határozott időtartamra 2019. 10. Ol-töl 5 évre szól.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
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VI/4.
Kovács Imre elmondja, hogy az óvodában nagyban zajlik a felújítás. Az új szárny csak összel
készül el. Az óvodai gyermekek öltözőinek bútoraiból hiány van, ezért árajánlatot kért. A
meglévő bútorzat mintájára készítenék el az újakat. Az adott árajánlat tartalmazza az új
szárnyban lévő 22 gyermek bútorait.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi az óvodai öllözőszekrények beszerzését.
A képviselő-testület e’hangúlag, S igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

102/2019. (VIII.26.) ÖH
Óvodai bútorok megrendeléséről
Határozat
1.! Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az AP-Faktúra
(Kiskunfélegyháza, Parkerdő u.7. adószám: 12507535-2-03) 529.400 Ft + ÁFA
összegű árajánlatát az óvodai öltözőszekrények gyártására vonatkozóan.
2.! A Képviselő-testület jóváhagyja a Vállalkozói szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
VI/S.
Kovács Imre tájékoztatja a testületet arról, hogy 2019. október 16-át a magyar-székely
egység napjává nyilvánította az Országgyűlés. Ezen alkalomból kerül sor Erdélyben, a testvér
településen, Agyagfalván a már évek óta tartó I 848-as emlékhely avatójára. Az önkormányzat
küldöttségét várják ajelzett napon.
Nagy József megkérdezi, hogy a szökőkút létrehozásából lesz-e valami?
Kovács Imre elmondja, hogy az Alapítvány számlájára kerül az összegyűjtött pénz.
Képviselői felvetésre elmondja, hogy minden napját az óvodában, a felújítási munkálatok
megtekintésével kezdi. Időnként anarchiába torkollott az építkezés, most azonban úgy tűnik
haladnak. Szerdán átadják a helyszínt a festőknek a konyha tekintetében. Véleménye szerint
szeptember 2-án el lehet kezdeni a főzést. Azonban a biztonság miatt a tálaló konyha
kialakítását, engedélyeztetését megkezdték a Faluházban.
Szintén felvetésre elmondja, hogy a szeptember 7-én megrendezésre kerülő Falunapra a
testvértelepülésről nem érkeznek vendégek. Az agyagfalvi polgármester fiának lesz éppen
akkor az esküvője.
További kérdésre tájékoztatja a képviselőket, hogy a Fókusz Takarékszövetkezet
Igazgatótanácsa dönt a megvásárolni kívánt ingatlanról, jelzés azonban még nem érkezett.
dr. Czabán Edit jelzi, hogy az orvosi rendelőnél a riasztórendszer működése nem mindig
megfelelő. Kéri, hogy nézzenek Utána.
Kovács Imre tudomása szerint a védőnő is rá van applikálva a rendszerre és látja a működést.
8

VI/ó.
Nagy József elmondja, hogy ciklus Vége közeledik. Mint képviselők kaptak használatra az
önkormányzattól iPadot a megválasztásukat követően. Az elmúlt ciklusban a képviselők
jelképes összegért megvásárolhatták a használatukra biztosított iPadokat, hisz tiszteletdíjban
egyébként nem részesülnek. Kérdezi, hogy ez most járható lesz e ugyanúgy?
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi az iPad eszközök további használatát.
A képviselő—testület egyhangúlag, S igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

103/2019. (VIII.26.) ÖH
Képviselők iPad eszközeinek további használatáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzati képviselők részére a tisztségükkel összefüggésben, a 2014.évi
megválasztásukat követően átadott iPad eszközt saját használat céljára biztosítja,
nettó 500 Ft/db összeg megfizetése ellenében.
Határidő: 2019. október 13.
Felelős: képviselő-testület
VI/7.
Kovács Imre elmondja, hogy Koncsek József családgondozó részéről felmerült az igény
gépjármű használatának megtérítésére. Ugyanis munkavégzését két település vonatkozásában
látja el. Az esetei nagyobb részét a tanyavilágon élők képezik. Nettó 7.000 Ft összegű térítésre
gondoltak.
Hozzászólás nem érkezett, ci polgármester szavazásra teszi esaláclgondozó gépjármű használatát.
A képviselő—testület egyhangúlag, S igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

104/2019. (VIII.26.) ÖH
Koncsek József gépjármű használatáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Koncsek
József családgondozó részére nettó 7.000 Ft összegű gépjármű használatot biztosít,
útnyilvántartás vezetése mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
VI/8.
Kovács Imre ismerteti Kürtösiné Cseri Márta kérelmét, mely szerint a tulajdonában lévő 764
hrsz. illetve 259 hrsz. telek rendezéséhez szeretne engedélyt kérni. Megosztás után mindkét
ingatlan kb. 800—800 m2 lenne Elmondja, hogy ajelenleg hatályban lévő rendezési terv nem
teszi lehetővé kb. 800 m2 nagyságú belterületi telkek kialakítását. A Földhivatal sem vezetné
ezt át.
Nagy József megkérdezi, hogy a Bense néninél hogyan működött az ingatlan eladás?
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Kürtösiné Cseri Márta elmondja, hogy az egyik ingatlant eladná, de jelen állapotában nem
rendezett az ingatlan.
További Ii ozzászó lás nem érkezett, a p0 igármester szavazasra teszi Kürto
ingatlaná vaJ kapcsolatos kérdést.
A képviselő-testület c’hangú1ag, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

fi zé

C’seri Márta

105/2019. (V11L26.) ÖH
A belterület 764 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának
módosításáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy az átfogó
településrendezési terv készítése során figyelembe veszi Kűrtösiné Csed Márta (6115
Kunszállás Táncsics utca 9/A) kérelmét, miszerint a Ady utca 24. sz. (hrsz.: 764.)
ingatlan övezeti besorolása tegye lehetővé számára a telekhatár rendezését, amely az
ingatlanon található saját tulajdonú lakóház és a saját tulajdonú üzlet helyzetét
rendezné.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
VI/9.
Balogh Attila ismerteti az általános iskola megkeresését arra vonatkozóan, hogy egy új
pedagógus érkezik vidékről a kunszállási iskolába, azonban a lakhatása nem megoldott.
Szeretnék. ha átmenetileg a Székelyházat biztosítaná Számára az önkormányzat.
Kovács Imre elmondja, hogy az ingatlan használat biztosítása sürgös kérdés.
További hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a Székelvhá: használatát.
A képviselő—testület egyhangúlag, S igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

106/2019. (VI1l.26.) ÖH
Székelyház használata
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a Székelyház
használatát Bagi Csilla (7815 Harkány. Bartók Béla utca 6. 2. em. 35. ajtó) nevű
pedagógus részére 2019. december 31-ig, havonta 30.000 forint megfizetése
ellenében.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Kovács Imre mivel több hozzászólás nem hangzott cl
-

Kovacs Imre
polgarmester

-

az ülést bezárta.
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erodekne Szasz Agota
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