JEGYZŐKÖNYV
Készült Bácsszőlős község ÖnkormtínyzataKépviselőtestületének 2Ol7. március l-jén 8 óra
30 perckor megtartott üléséről.

Ülés helye: Községháza tanácskozóterme

Jelen vannak: Szarvas Róbert Norbert polgármester
Agócs Mihály képviselő
Neszvecskó Józsefné képviselő
Mózer Györgynó képviselő
Mészaros Gabriella a|j egy ző
Horváth István Attila vezető főtanácsos
lgazo|tan táv
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Szarvas Róbert Norbert polgármpster:,

Köszöntötte

Képviselő-testtilet tagjait. Megállapította,

határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

hogy a

Képviselő-testület

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Mózer Györgyné képviselőt javasolta.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítő személyétegyhangúan elfogadta
Felkérte a képviselőket, amennyiben a javasolt tárgysorozat módosításával vagy kiegészítésével
kapcsolatban j avaslatuk van, j avaslatukat terj es szék elő.
Javasolta, hogy 6. napirendi pontként kerüljön felvételre a Bácsszőlősi Polgárör Egyesülettel
kötendő együttműködési megállapodás. Így 7.napirendi pont lesz az Egyebek. Miutan
javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tárgysorozat elfogadását, amelyet a képviselőtestület 4 szavazatlal, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

más

Napirend:
1.) Előterjesztés Bácsszőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő 2018-2020. évi fuetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Szarvas Róbert Norbert polgármester

2.) Előterjesztés a költségvetési évet követő három év tewezett bevételeinek és
kiadásainak várható keretszámainak megállapítása tárgyában
Előadó: Szarvas Róbert Norbert polgármester
3.) Előterj

e

sztés az önko rm ány zat 20t7 . évi költs

é

gvetésére

Előadó: Szarvas Róbert Norbert polgármester

Előterjesztés Bácsszőlős Község ÖnkormányzataStratégiai Ellenőrzési Terve 20172020. évre
Előadó: Szarvas Róbert Norbert polgármester
4.)

1i

5.) Beszámoló a

Bácsalmási Önkéntes Tűzoltő Parancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szarvas Róbert Norbert polgármester

6) Bácsszőlősi Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás
Előadó: Szarvas Róbert Norbert polgármester
7.)

1.

Egyebek

NAPIREND

Előterjesztés Bácsszőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
2018-2020. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Sza{vas BÓbert Norbert poleármester: Az elkészült anyagot mindenki megkapta. Megkéri a
gazdasági vezetőt, hogy par szót beszéljen róla, ha valakinek véletlenül kérdéselénne.

HPryáth István Attila vezető főtanácsos: A költségvetéshez kapcsolódik, jogszabály írja elő,
a költségvetéssel egy időben kell tárgyalni,

szarvas norert

kapcsolatban?

Norn

: van-e kér,dés,észrevétela kiadott előterjesztéssel

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterjesztést.

A

testület egyhangúlag, 4 szavazatíal. ellenszavazat
hatérozatothozza:

KéPviselŐ

-

nélkil az következő

24l2017.(III.01.) Ökth.

Bácsszőlős Község Önkormányzata

adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő 2018-2020. évi fizetósi
kötelezettségeinek megállapításáról

Határozat
Bácsszőlős Közsóg ÖnkormányzaténakKépviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő_

testület) megtargyalta és a következő hatérozatothozza:

A

Képviselő-testület az áIlamháztartásről szőIő 20t1. évi CXCV. törvény 29lA. (3)
§
bekezdése alapjan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájarulás részletes
szabálYakől szóló 35312011. (XII. 30.) Kormanyrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját
bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásaról szólő 20t1. évi törvény 3.
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre varható összegét az alábbiakszerint állapítjimeg:
(Ft-ban)

Evek

2018.

BnvÉrnr,nr
Helyi adókb őI származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkorményzatot
megillető vagyoni értékűioe éftékesítéséből
és
2

2019.

2020.

1.750.000

1.750.000

1.750.000

401.000

401.000

401.000

hasznosításából származó bevétel
Az osáalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
A tárgyi eszköz és az immaterians jOsáagJészveny,
részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizáciőből
származő bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Bevétel összesen
S,q,.IÁr

BEvÉTELEK 50

%-,q.

Kt.toÁsox

2.151.000 2.151.000 2.151.000
1.075.500 1.075.500 1.075.500

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke
kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

Felelős: Szarvas Róbert Norbert polgármester
Hataridő: azowtal

2.

NAPIREND

Előterjesztés a kÖltségvetési évet követő bárom év tewezett bevételeinek és kiadásainak
várható keretszámainak megállapítása tárgyában
§zarvas RÓbert Norbert polgármester: Azelkészült anyagot mindenki megkapta.
van-e kérdés,észrevétela kiadott előterjesztéssel kapcsolatban?
További hozzászőIás,

A

j

avaslat nincs, ezért szav azásra bocsáj

tj

a a kérdést.

KéPviselő - testület egyhangúlag, 4 szavazatta|, ellenszavazat nélkúIaz következő

határozatothozza:

25l2017.[n.01.) Ökth.
Bácsszőlős Község Önkormányzata költsógvetési évet
követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak
várható keretszámainak megállapítása tárgyában.

Határozat
Bácsszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2OI1. évi CXCV.
tÖrvény az áIlatlűáztartásról 24. §.d.) pontja szerint a költségvetési évet követő
harom
tewezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak
keretsztímait ffibb csoportonként29lA. §. alapjan a melléklet szerint állapítja meg.

év

Felelős : Szarvas Róbert Norbert polgiármester
Határidő: azonnal

3.

NAPIREND

Előterj esztés az önko rmányzat 2017 . évi költségvetésére
Szarvas RÓbert Norbert polgármester: Ezt a kérdéstmár áttárgyalták, a gazdasági vezetőnek
van- e ho zzáfúzni val ój a?

Horváth István Attila vezető főtanácsos: I gen. Azelső fordulóban jelentős fonáshiany volt.
A jogszabály alapjan viszont fonáshiárrnyal nem lehet elfogadni ?i költségvetést.
Kormanyhivatallal és a Kincstrárral is egyeztettek, hogy mit lehetne tenni. Kormanyhivatal
jelezte, hogyha nem lesz egyensúly, akkor törvényességi észrevételtfog tenni.

Az

egyensúlyt úgy sikerült elérni, hogy a kiadásokat csökkentették, a 20l5-ös és 2016-os
szinten vannak, semmi plusz nincs benne. Kivétel a kélrtalanítás,de ott a bevétel a kiadásra
megérkezik. Azért több a dologi, mint előző években. A bevételt növelni kell, de hát azt sem
lehet a végtelenségig, mert ha nem lesz fedezet mögötte, akkor nem lesz miből fizetni.
Most jelenleg egyensúlyban van. Bele van építvea minimál bér ellentételezése, és ha azt
megkapják, akkor csak ellentételezés lesz. Á fog rendeződni a bevételi oldal.
Szarvas Róbert Norbert polgármester: Gyakorlatilag az önko rmány zat megelőlegezte.
Igen. Reméli, hogy meg is kapják a szi,ikséges
összeget. Es amikor megérkezik, akkor majd módosítjak a költségvetést, de már benne van.
Nem kevés, közel 2 millió forintról van szó.
Szarvas Róbert Norbert polgármester: Így van, és nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy
ugye májusban kompenzáIják ezt atörténetet. Tehát itt nem a kistérségre levetítve, csak a saját
maguk részérenézve ez gyakorlatilag olyan, hogy elóre odaadták a pénrt, és nagy
valószínűséggel megtérül.

Horváth István Attila vezető főtanácsos: Megjelent egy Kormány hatarozat, abban 7,5
milliard Ft-ot az önkormányzati szférának átcsoportosítottak. Úgy néz ki tehát, hogy lesz rá
fedezet. Csak azt még nem lehet tudni, hogy mikor, és mekkora összeg. Tehát akkor...

Szarvas Róbert Norbert polgármester Aki az előterjesztést elfogadja, az szavazzoíl.

Horváth István Attila vezető főtanácsos: Még nem fejezte be. Megemelkedtek az első
fordulÓhoz képest az ővoda, az orvosi ügyelet és a tűzoltóság tiámogatási igényei, ezek
beépítésrekerültek. Továbbá a fejlesztéseknéla Szent Istvián utcai járda fe|újítása az
adósságkonszolidáció keretében 6,5 millió Ft-ot kap rá az önkotmányzat, beépítésrekerült.

Semmi plusz nincs benne. Nehéz lesz ezt a költségvetést tartani, mert rengeteg olyan új fetadat
van, amit nem is tudott tervezni. A rendezvényekre tewezetl 1 millió forintot visszavette
600.000.- Ft-ra, egy kisebb rendezvényt lehet esetleg majd tervezni. De ahhoz azkel!, hogy a
bevételek is telj esülj enek.
A helyi iskola épületének helyzete is itt van. A Démász adott a két utolsó árarrszétm|ára, arri
majdnem 4 300 000.- Ft, marcius 31-ig haladékot. Addig rendezni kell. Ez be van adva
kártalanításra, Kormányhivatal jőveűtagyta, amai napig nem érkezett meg apénz, holott mar
januárban várták.

Szarvas RÓbert Norbert polgármester: Tegnap megérkezett valamilyen jóváhagyás.

Horváth István Attila vezető főtanácsos:
Kormanyhivatal j óváhagyása, február

A

23 -án hagyták

nettósítás érkezett meg tegnap. Meg a
jóvá.

Szarvas Róbert Norbert polgármester: Annyit tudniuk kell, hogy megszületett a

Belügyminisztérium felé az az elküldött levél, erre még nem reflektáItak, úgyhogy fel fogja
hívníaz államtitkrárságot, hogy egyáltalan odaért a levél, valamit csinálnak-e. Ma fogja
megkeresni Pogácsás Tibor államtitkarságát,hogy azért lépjenek mar valamit. Mert ez így nem
jó a településnek semmiképpen. Amit kértek, hogy legyen egy puffer tartalék, legyen 2 millió
Ft egy elkülönített számlán, kfutalanításra, és nem lesznek ilyen befeszülések, azt tudjak maguk
előtt görgetni. Ezt mindenki látja, hogy ez azért lassan 5 millió Ft kintlevőséggel, nem hajlandó
kölcsönt felvenni.
Aeócs Mihálv képviselő: akkor már nagyon nagy aprobléma, ha kölcsönt

kell felvenni.

Szarvas Róbert Norbert polgármester: A katonaság nagyon konektül érlía dolgokat, de
sajnos a törvény miatt ez egy ilyen több soron átfutó valami, és azt kell még elmondani, hogy a
Jarási Hivatal is nagyon konekt az önkormányzattal, ahogy jön a számla, nincs semmifele
gond, beviheti a számlát, mar másnap továbbítjak is, gyakorlatilag a Kormányhivatal is nagyon
flottul együttműködik, de mégis valahol elakadnak a száIak. Most jött meg a szeptemberi
kártalanítás, tegnap kaptak meg a Jarási hivataltól, hogy 2.514.000.- Ft igénytik jogos, tíz
napon belül jóvahagyiák, Nem tudja, hogy hol akad el, de ezt mindenképpen muszáj lesz
elrendezni.

Mózer Gvöreyné képviselő: A gázt is ide fog|ak majd számlazni?
Szarvas Róbert Norbert polgármester: Igen azt ís, De akkor reméli, hogy a villanyszámla
nem lesz akkora összegű. Viszont akkor, ha mar szőba került, örömmel bejelentheti,hogy az
iskolában a gár,frltés elkészült, üzembe helyezése folyamatban van. Erről volt szó. A bővítést
annak idején janoshalmi mérnökkel megcsinálták, tehát gyakorlatilagitt nagyon hosszú időre
rendezkednek be. Eztény és való. Először volt egy ilyen nem félelmiik, de egy lehetőség, hogy
ők is abba a táborba fognak menni, a konténertáborba, de felhívta az alezredes úr, és mondta,
hogy ez abézis marad. A gépjármúveket el fogják vinni március közepétől, a jtirműpark nem itt
lesz.

Mindenesetre a kavicsos utat megcsináltfu, & katonákat majd itt veszik fel, és hát ez a
településnek tökéletesen előnyös. Még annyiban próbál egyezkedni, hogy valami lezárást
csiná§anak a végén,mert visszasöprik a kavicsot, arit az autók kivernek az ,útra, de jó lenne
megoldani, ha ki sem vernék.
Megkérdezi gazdaságivezető urat, hogy van-e még mondandója?

Horváth István Attila vezető főtanácsos: Igen, kanyarodjanak vissza a költségvetéshez.
Településüzemeltetésnél lenne javaslata, hogy tavaly vásároltak virágpalantákat, lehet hogy elő
kellene ezeket helyben állítani, vannak szakképzett parkgondozők a feladatta, ezen is lehetne
spórolni. A virágmagot jóval olcsóbban megvásárolhatnák. Máskor is volt ilyen.

Neszvecskó Józsefné képviselő: Régen gytíjtötték is a magot, és abból ültettek. Lehetne kis
foliát is csinálni, ahol megnevelnék a pa|ántát. Ez első évben egy kis kiadás, de aztén
vísszahozza az ittát.

Horváth István Attila vezető főtanácsos: Valamin spórolni kell. Ez
volt. Rengetegpétu elmegy üzemanyagra is.

a tétel tavaly 100.000.-

Szarvas Róbert Norbert polgármester: Úgy gondolja, hogy idén még vegyék meg

Ft

a

palántákat, mert ez már nem lesz virág.

Horryáth István Attila vezető főtanácsos: Marcius l-je van. Még májusig lehetne nevelni

palantákat,

5

Szarvas Róbert Norbert polgármester: Nem szól bele, nem ért hozzá. Megkéri képviselő
asszonyt, hogy koordinálja. Ezmégajövő zenéje. Gondolatvilágbanagyon jó azőtlet.
Horváth István Attila vezető főtanácsos: A lényeg, hogy próbáljanak meg

takarékoskodni.

ri

Szarvas Róbert Norbert polgármester: Annyit hozzáfűzne, reméli, hogy nem az

önkormanyzat költségvetését fogja érinteni, hogy talán valami útja-módja lenne ennek az
egyháai résznek a temetőbe, és Kökényesi Ferenc katekéta, ez ugye a diakónüs alatt van egy
fokozattal, tegnap felvetette az umafal építését.
Amit talán az egyház meg tudna oldani. Az
egyhaz megoldása abban merült ki, hogy kérdezték,van-e használt téglája. javasolta, hogy
üljenek össze az atyával, és próbáljanak meg rendezni valamit.
Aeócs Mihálv kópviselő: Nem volna rossz, ha lenne urnafal a temetőben.

Szarvas Róbert Norbert poleármester: Annyit mondott, hogy a munkásokat tudja adni, ha
sztikséges. 2 mx 9 m-es falra gondolt. Valamikor volt arról szó, hogy ezkötelező is lesz.

Horváth István Attila vezető főtanácsos: Igen, egy felmérés megjelent tá, de azténnemlett
belőle §emmi.

Szarvas Róbert Norbert polgármester: Csak tudjanak róla, hogy az egyhén errefele hajlik. Ő
annyit mondott, hogyha az anyagokat megszerzik, fel tudják építeni.
Van-e kérdés,észrevétela kiadott előterjesztéssel kapcsolatban?

További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.

A

Képviselő - testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
melléklet szerint megalkotja Bácsszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2017 . évi költségvetéséről szőlő 3l20l7.(In.02.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet

4.

mellékelve)

NAPIREND

Előterjesztés Bácsszőlős Község Önkormányzata Stratógiai Ellenőrzési Terve
évre

20t7-2020.

Szarvas Róbert Norbert polgármester: Mindig 3 érve előre kell tervezni, uhogy Pisti is
említette, ez aterv a belső ellenőrzés dolga. Itt most gyakorlatilag több féle ellenőrzéstörtént,
mar nem emlékszik, az idei mire fog vonatkozni. Amit év elején megkötöttek újra szerződést a
Vincent Auditorral, ez a kötelező ellenőrzési tevékenység,

Horváth István Attila vezető főtanácsos: Tavaly módosultak a jogszabályok, ezért kell új
tervet elfogadni.

Szarvas Róbert Norbert polgármester: Van-e kérdés,észrevétela kiadott előterjesztéssel
kapcsolatban?

További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a kérdést.

'i

A

KépviselŐ

testület egyhangúlag, 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül az következő

-

határozatothozza;

2612017.flII.O1.) Ökth.
Bácsszőlős Község Önkormányzata Stratégiai
Ellenőrzési Terve 2017-2020. óvre

Határozat

Bácsszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ,,Bácsszőlős
Község Onkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Terve 2017-2020. év" tervét
elfogadja.

Hataridő: azonnal
Felelős: Szarvas Róbert Norbert polgármester

5.

NAPIREND

Beszámoló a Bácsalmási Önkéntes Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi

tevékenységéről

il

Szarvas Róbert Norbert polgármester: Minden adott évnek a pénzügyi tevékenységéről
köteles az éúnte,ttügyfél, akiknek valamilyen szinten péílttadományoz az önkormányzat,
beszámolni, hogy ezek a pénzek hova mennek, hogy költik, és mire költik. Itt van a sorok
között, mindenki megkapta, meg tudják nézni.
Különösebb problémát abban lát, hogy azídei évben kimondottan nagy a hiátus az államí és
önkormanyzati szféra közt, illetve egyszenien fogalmazva ugyaíLannyi pénzt kapnak az
államtól, mint jó par éwel ezelőtt, és ez egyre kevesebb nekik. Ezért módosítani kellett a
Kistérségrészéről is a hozzájuk bearamló pénzösszegeket. Es most ez dobja meg az
önkormanyzat költségvetését is. A tűzoltóságot mindannyian átbeszélték, hogy szükséges, és
kell, fontos hogy ftnnmaradjon.
Targyalások folynak arról, hogy esetleg tűzoltő őrs válna belőle, és akkor több költséget is
állam fizetne. Sajnos felnek attól, hogy a jelenlegi felszerelés teljes egészébennem maradna
meg.

az

az

li

ll

Van-e kérdés, észrevétela kiadott előterj esáéssel kapcsolatban?

További hozzászőIás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj

A

Képviselő

tJa

a, előterjesztést.

testület egyhangúlag, 4 szavazatta|, ellenszavazat nélkúlaz következő

-

határozatothozza;

27I2017.(IIL01.) Ökth.

a Bácsalmási Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi

Beszámoló

11

tevékenységéről

Határozat
Község Önkormányzatémak Képviselő-testülete a Bácsalmási
Önkormányzati Tílzoltő Parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló

1./ Bácsszőlős
beszámolój

ű az előterlesztés szerint elfogadja.

1l

l Bácsszőlős Község Önkormany zatínak Képviselő-testülete a Bácsalmási
Önkormanyzati Túzoltó Parancsnokság 2017. évi költségvetését 544 105 Ft
összeggel támogatja.

2.

3./ Bácsszőlős Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete megbizza a
polgármestert, hogy döntéséről tájékoáassa a Bácsalmási Önkéntes Tűzoltó

Parancsnokságot;

!'

Hataridő: azowtal
Felelős: Szarvas Róbert Norbert polgármester

6.

NAPIREND

Bácsszőlősi Polgárőr Egyesülettel kötendő eryüttműködési megállapodás

Szarvas RÓbert Norbert polgármester: Kiadásra került a megállapodás tervezete. Van_e

kérdésaz aíryaggal kapcsolatban?

Tudjanak róla, hogy most már ilyen is van a településen. Ez tulajdonképpen egy

beszámoló.

{l

Mészáros Gabriella alieeyző: A Képviselő-testületnekhatározatot kell hoznia, hogy a kiadott
megállapodás tervezetét elfogadják; megbizzák a polgármestert az aláirásával. Semmilyen
együttműködési megállapodás nem érvényes,amit az önkormányzat nevében kötnek, ha nincs
hozzájővéűtagyó, és azaláírásrafelhatalmazó Képviselő-testületi határozat.

További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterjesztést,

A

KéPviselŐ

-

hatátozatothozza:

testület eryhangúlag,

4

szavazaítal, ellenszavazat

nélkil az

következő

28/2017.űII.01.) Ökth.
Bácsszőlősi Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás

Hatáyozat

Polgarőr

BácsszŐlős Község Önkormanyzat Képviselő-testülete a Bácsszőlősi
Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét jelen
hatfuozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadja, jőváhagyja,
megbízza a polgármestert a megállapodás aláirásával.

7.

NAPIREND

Egyebek

Szarvas RÓbert Norbert polgármester: Neki momentán nincs az egyebekben említendő

dolga.

Mészáros Gabriella aliegyző: Az előző testületi ülés óta történtekről sem mond semmit?
Szarvas Róbert Norbert polgármester: Történt valami?
8

{]

Horváth István Attila vezető főtanácsos: Yízmű?
Szarvas RÓbert Norbert polgármesteT: Jvj, az bonyolult. Oda Pistinek el kell mennie. Nem

lesz egyszerű.

Horváth István Attila vezető főtanácsos: Vagyonátadás lesz?

szarvas Róbert Norbert polgármester: Erről most azért nem tudna

különösebben
nyilatkozni, mert még ők sem tudjak, hogy miről szőI az egész. Lenne ottani kivezetés, itteni
áfuezetés, egy dolgot tudnak, hogy addig nem akarta a testület elé tám| amíg nem lesz meg a
haténozat, meg minden. Azt mér az elején megbeszélték, hogy Csikéria lesz a gesztor. NÓm
tudna mit mondani errőI az ülésről, mert gyakorlatilag a semmiről beszéltek sokat. El kell majd
menni a jegyzőnek meg a gazdasági vezetőnek, ők ott értelmeznek mindent, és utána fog tudni
enől beszélni, mert ha azt akarják hallani, hogy mennyi pénzt fektettek be|e, azt tudná
mondani, de semmi konszenzus nincs még a részletekről. Ez egy káosz volt, nincs előkészítve
még rendesen semmi.
Más nem nagyon történt a testületi ülés óta, ilyen jellegű, ami a települést is érintené.

Szarva§_&ibert Norbert polgármesterl Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése,

hozzászólása.

Az ülés végeáével, mivel további napirendi pont nem volt, kérdés,interpelláció nem hangzott
el, a polgármester az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.

Kmft.

Patocskai Ibolya
jegyző távollétében
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Mészráros GabHella

aljegyző

