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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-án 15.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: --------- 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Lakosság részéről: 5 fő. 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 15.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) fő jelen van, valamint azt, 
hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés: 
 
1./ Hulladékszállításra vonatkozó szerződés módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2./ A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) ör. módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4./ Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Alapító Okiratának és a Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
5./ Egyéb, aktuális ügyek 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Tóth Lucia Krisztina polgármester beszámol az aktuális 
feladatokról, a közérdekű panasz bejelentésekre tett intézkedéseiről. (A beszámoló a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
1./ Hulladékszállításra vonatkozó szerződés módosítása  

Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A 60 l ill. 80 l-es edényzetet a lakosságnak kell megvásárolnia.  



Dömötör Jenő lakosság részéről: az lenne a kérése- amit továbbítsanak a szolgáltató felé-

hogy rendszeresen küldjék a számlákat. 

Kápolnás Szabolcs képviselő: csak olyan edényt lehet vásárolni, ami a szabványnak 

megfelel, a szállítóautókhoz van méretezve. 

Tóth Lucia polgármester: ismerteti a 60, 80 l-es edények árát, valamint szállítási költségeit. 

Szántó Ferenc lakosság részéről: kalapot emel a polgármester asszony előtt a 

beszámolójával kapcsolatosan. Nagyon korrekt és teljeskörű volt. Két dolgot szeretne 

hozzáfűzni. A Zsigrai Győző ingatlana mögött az árokban még mindig van a villámárvíz által 

behordott kőzúzalék. A kápolna szellőztetése érdekében kerámiarácsokat kellene beépíteni 

huzatkeltés céljából. 

Kápolnás Szabolcs képviselő: a kápolnában a szellőzőrács beépítésével nem fog megoldódni 

a probléma, ott a mennyezeten lecsapódó pára okozza a gondot, ezért jelenik meg a penész. 

Ez műszaki kérdést vet fel. 

Tóth Lucia polgármester: kölcsönkértek Nagyrécséről egy páramentesítő berendezést, de az 

alig gyűjtött össze vizet. A képviselő úr által elmondottakkal egyetért. 

Tóth Lucia polgármester: Javasolja a közszolgáltatási szerződés módosításának az 

elfogadását. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2015.(VI.18.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-vel 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítására. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) ör. módosítása 
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 

rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 



rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelete: 

A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) ör. módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2015.(VI.18.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) 

Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdés a) pontja szerint, a 2013.06.28. napján elfogadott 
Kisrécse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját megvizsgálta és 

megállapította, hogy felülvizsgálata nem szükséges. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

4./ Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Alapító Okiratának és a Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

Dömötör Jenő lakosság részéről: az orvosoknak jobban hozzá kellene állniuk a betegekhez. 
Házhoz alig akarnak kijönni, ha probléma van, az ügyeleten nagyon sokat kell várni. 
 
Tóth Lucia polgármester: az orvosoknak viszont az a kérésük, hogy csak sürgős esetben 
menjenek a betegek az ügyeletre. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2015.(VI.18.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-ában kapott 

jogkörében eljárva 2015. szeptember 1-jei hatállyal a Városkörnyéki 



Ügyeleti Intézmény Alapító Okiratot Módosító Okiratát elfogadja és 
jóváhagyja. (Az Alapító Okiratot Módosító Okirat mellékletben csatolva.) 

 

b.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-ában kapott 
jogkörében eljárva 2015. szeptember 1-jei hatállyal az egységes 

szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja és jóváhagyja. (Az Alapító Okirat 
mellékletben csatolva.) 

 
c.) a Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodását elfogadja. (A 

Társulási Megállapodás mellékletben csatolva). 
 

d.) a Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Tóth Lucia 
Krisztina polgármestert (1969. 11. 12.) delegálja. 

 
e.) felhatalmazza a polgármestert a Városkörnyéki Ügyeleti Intézmény Alapító 

Okiratot Módosító Okiratának, az egységes szerkezetű Alapító Okirat, 
valamint a Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának 

aláírására. 
 

f.) hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Magyar Államkincstár az elfogadást 
követően olyan technikai módosítást kér, amely nem érinti a 

dokumentumok lényeges elemeit, azon módosításokat a kérésnek 
megfelelően a társulás elnöke átvezesse és a megállapodást ennek 

megfelelően véglegesítse. 
Határidő: 2015. szeptember 1. 

Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 
 

5./ Egyéb, aktuális ügyek 
 

- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

 

Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: ők szállítják Kisrécséről a hulladékot? 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: nem, a közszolgáltató cég a Viridis Pannonia Kft. Velük van 
szerződésünk, ami 2018-ban jár le. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2015.(VI.18.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 
Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA 



Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

Határidő: 2015.  
Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 

 

- 011/2. hrsz-ú önkormányzati ingatlan hasznosításának ügye 
 

Tóth Lucia polgármester: amikor Léránt Zoltán elköltözött a településről, fenyőcsemetét adott 
az önkormányzathoz, amit az önkormányzat tulajdonában lévő 011/2. hrsz-ú ingatlanra el 
akartunk ültetni. Ekkor derült ki, hogy a Dömötör család használja ezt a területet, burgonyával 
volt beültetve. Ezért a tavalyi évben kötöttünk Dömötör Jenővel egy szerződést, hogy 2014. 
szeptember 30-ig használhatja az ingatlant, a megtermelt burgonyát betakaríthatja. 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: a polgármester asszonyon és a Kápolnás Szabolcs 
képviselőn kívül nem ismeri a testület több tagját. (A képviselők és Dömötör Jenő 
bemutatkoznak egymásnak.) Elmondja, hogy 25 éve használja ezt a területet. Ez az ingatlan az 
ő háza mellett található, kb. 3 méter széles. De ezentúl nem fog rá igényt tartani. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: ez nem lehetséges, mivel az ingatlan több, mint 800 m2 
nagyságú, amit tudnia kell, mivel a szerződésben ez benne van, és azt saját kezűleg írta alá. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ez a terület pontosan 886 m2. 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: a múltkor a jegyzőnő nem jött ki megnézni és 
lefényképezni, hogy a szomszédom ingatlanán lévő fák esőzéskor milyen károkat okoznak az 
épületeimben. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ez az ügy birtokháborítási ügy, amit a Dömötör Jenő beadott a 
bíróságra. Ezt azért tudja, mivel ő írta meg neki a kérelmet, a hiánypótlásra a választ, illetve 
segítette intézni a költségmentességet. A jegyző hatáskörébe az egy éven belül keletkezett 
birtokvédelmi ügyek tartoznak. Ez nem az, mivel a fák már nagyon régen el lettek ültetve. 
Elmondta Dömötör Jenőnek, hogy készítsen ő fényképet a kialakult állapotokról, kinyomtatják 
neki és elküldik a bíróságnak az ügyhöz csatolva. 
 
Tóth Lucia polgármester: 2015. június 16. napján Kigyóssy Zoltán alpolgármester úr és Sziva-
Nyilassy Tamara képviselő asszony által felvett jegyzőkönyv – ami kiküldésre került- az 
alábbiakat tartalmazza: A 011/2. hrsz-ú önkormányzati ingatlan jövőbeni hasznosítását meg kell 
vizsgálni. Amennyiben más használja az ingatlant bérleti díj megállapítása lenne indokolt, az 
önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve. A jelenlegi állapot- Dömötör Jenő az idei 
évben is használja a területet- felveti a polgármester felelősségét is, mivel a korábbi gyakorlat is 
az volt, hogy a képviselő-testület felhatalmazása nélkül az ő engedélyével használták az 
ingatlant. Ezekben a kérdésekben kellene döntenie a testületnek. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: az imént nyilatkozott Dömötör Jenő arról, hogy a jövőben 
nem kívánja használni az ingatlant. Javasolja, hogy a jövőben az önkormányzat hasznosítsa. ha 
eddig burgonya volt oda ültetve, mi is ültethetnék azt. 



 
Madariné Török Tünde lakosság részéről: ki fogja a burgonyát megtermelni? 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: ha lesz rá lehetőség a közmunkaprogram keretében, akkor 
a közfoglalkoztatottak. 
 
Madariné Török Tünde lakosság részéről: elmondja, hogy ő is közfoglalkoztatott, akkor tehát 
majd nem füvet fognak nyírni, hanem burgonyát ültetnek és kapálnak. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: javasolja, hogy a testület a jövőben is engedje meg 
Dömötör Jenőnek a használatot, és állapítson meg bérleti díjat. 25 évig ő használta és rendbe 
tartotta ezt a területet. 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: de most nem használom. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: az előbb mondta, hogy 25 éve használja, és fénykép van a 
jelenlegi használatról is. 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: hát igen, van oda ültetve szőlő és burgonya. 
 
Vincze Tiborné lakosság részéről: megkérdezi, ha oda burgonyát ültetünk, honnan viszünk 
oda vizet öntözni. Ő is közfoglalkoztatott. Ha jövőre csak egy –két embert lehet felvenni, ki fogja 
ezt csinálni? 
 
Tóth Lucia polgármester: a közfoglalkoztatás folyamatosan változik, jövőre is biztosan változni 
fog. Már az idei évben is kellett önrészt biztosítani a programokhoz. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: gyógynövényekkel is be lehetne ültetni, vagy levendulával, 
amiből lehet ajándéktárgyakat készíteni pl. idősek napjára. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: ha az önkormányzat műveli meg a területet, a feladatokat el 
kell végezni, de úgy hallom sok a kifogás. Senki nem a munka hőse, de amit kiadnak feladatot, 
azt kell csinálni. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: ő nem tud nyilatkozni, nem ismeri ezt a területet.  
 
Tóth Lucia polgármester: az idei évben a Dömötör Jenő burgonyát ültetett a területre. 
Javasolja, hogy ezt szedje ki a nyár végén és szeptemberben térjenek vissza a jövőbeni 
hasznosítására. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: javasolja, hogy mivel bérleti díjat Dömötör Jenő nem 
fizetett, járuljon hozzá burgonyával a falunapi rendezvényhez. 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: nem járulok hozzá. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: hivatalosan ki kellene méretni az ingatlant, hogy pontosan 
tudják mekkora, hol vannak a telekhatárok. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: javasolja, állapítsanak meg bérleti díjat. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: meg kell nézni az ingatlant, milyen széles és milyen hosszú. Át 



kell gondolni mi éri meg jobban az önkormányzat általi hasznosítás, vagy bérbe adás. Ki kell 
számolni mennyi lenne a karbantartás, gondozás költsége. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: kb. évi 5000 Ft bérleti díjat lehetne ezért kérni. Megkérdezi 
eladható-e az ingatlan. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ez az önkormányzat forgalomképes vagyonában szerepel. 
 
Tóth Lucia polgármester: fenntartja a javaslatát, mely szerint napolják el ezt az ügyet a 
szeptemberi ülésre.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetért, az önkormányzat tulajdonában lévő 011/2. 
hrsz-ú ingatlan hasznosításának ügyét a szeptemberi soros ülésre elnapolja. 
 

- Bérleti díjak megállapítása 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja, hogy állapítsanak meg bérleti díjat a kultúrház 
bérbeadására, a fedett kiülő használatára és a sörpad garnitúrák bérbeadására. Valamint 
javasolja, hogy beszéljék, meg milyen színűre festessék ki a kultúrházat. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: világos meleg színt javasol a nagyterembe, mennyezet fehér 
legyen és az előtér is. 
 
A szín javaslattal a képviselők egyetértettek.  
A bérleti díjak összegének meghatározását a képviselők egyeztették. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2015.(VI.18.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kultúrház bérleti díját 
alkalmanként bruttó 5.000 Ft + 20.000 Ft kaució összegben állapítja meg. A bérbeadás 

kizárólag nyári időszakban lehetséges. 
A fedett kiülő bérleti díjának összege alkalmanként: bruttó 1.500 Ft+10.000Ft kaució, a 

sörpad garnitúra bérleti díjának összege: bruttó 500Ft/garnitúra+2000 Ft/garnitúra kaució. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: folyamatos 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: nem tudja, hogy a kemence mennyibe került, de felhívja a 
figyelmet, hogy a bekerülési értéket 50 év alatt rá kell fordítani az épületre az állagmegóvás 
miatt. 
 

- Várhelyi Andrea méhtartásának ügye: 
 

Papné Szabó Mónika jegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szentkirály u. végén lévő 
méhek ügyében aláírásgyűjtő íven érkezett kérelem, el lett juttatva Várhelyi Andreának, aki a 
méheket tartja. Érkezett vissza tőle válasz is, amit ismertet, továbbá felolvassa a válaszra 
küldött levelet. (Az ügyben keletkezett iratok a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: köszöni a tájékoztatást és az intézkedést. Nem érti, hogy 



egy kérésre hogyan írhat valaki ilyen hangvételű választ. 
 
Boross Zita a lakosság részéről: nem a jogszabályi feltételeknek megfelelően tartja a 
méheket, mivel nem emelt palánkot. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: de igen a méhek tartása megfelel a jogszabályi előírásnak, 
ezt a jegyzőnővel is megnézték. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: nem itatja rendesen a méheket, azért mennek minden felé, 
mert szomjasak. 
 

- Szentkirály utca árok problémája 
 

Boross Zita a lakosság részéről: ezt a problémát már többször jelezte. Nem érti, miért kellett 
az árkot kimélyíteni. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: a problémára a kivitelező által adott válaszban foglaltak 
ellentétesek a szakértői véleménnyel. Írt levelet a kivitelezőnek, amit a képviselők is megkaptak. 
Erre választ várunk. 
 

- Egyebek 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: ha lehetőség lenne rá, szeretné az önkormányzat gépeit a 
traktort, szárzúzót bérbe venni. 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: a Kisrécsén fizetendő magánszemélyek kommunális adó 
mértéke nagyon magas. Ő ezt nem tudja kifizetni, már régóta nem sikerül munkát találnia. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: korábban miből fizette? 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: amit kaptam lakásfenntartási támogatást, azt fizettem be 
utána az adóra. De most nem kapok, mert a testület nem szavazta meg. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: nem a testület nem szavazta meg, hanem központilag 
kikerült e támogatási forma a törvényből. 
 
Tóth Lucia polgármester: központilag szüntették meg, de a testületnek lehetősége lett volna 
arra, hogy települési támogatásként lakhatási támogatást nyújtson. Ezt nem fogadta el a 
testület. 
 
Madariné Török Tünde lakosság részéről: mivel más bevétele nincs az önkormányzatnak, 
megérti, hogy adót kell szedni a lakosságtól. Azt is megérti, hogy nem tud az önkormányzat 
segélyeket osztogatni. De akkor a képviselő-testület tagjai, az alpolgármester miért vesz fel 
költségtérítést. Valamint az alpolgármester úrnak milyen költségei vannak, hiszen benzint is a 
hivatali dolgozóval kell hozatni. Mire számolja el a költségtérítést. Erre a kérdésre nem kell 
választ adni most, a következő ülésen is megfelelő lesz. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: a 2015. április 27-én tartott ülésen erről beszámolt. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: a Madariné Török Tünde közfoglalkoztatott az államtól 
kapja a fizetését, az adófizetők pénzéből. Tőle ki kérdezi meg, hogy azt mire költi. 



Madariné Török Tünde lakosság részéről: azért a fizetésért ő tényleges munkát végez pl. 
fűnyírózik, ebédet hord, stb..De azt nem érti, hogy olyan ember miért vesz fel költségtérítést, aki 
nem csinál ellenben semmit. 
 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 15.00 órakor kezdődött és 16.45 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 

 


