HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4.számú jegyzőkönyv
2010.április 30.
NYILVÁNOS ÜLÉS HATÁROZATAI
24/2010./IV.30./kt.határozat:

- 2010. április 30-i ülés napirendjének elfogadása

25/2010./IV.30./kt.határozat:

- Alapszolgáltatási Központ 2009.évi munkájáról
végzett beszámoló megtárgyalása

26/2010./IV.30./kt.határozat:

- Családsegító 2009.évi végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

27/2010./IV.30./kt.határozat:

-

28/2010./IV.30./kt.határozat:

- Gyermekvédelmi törvényből eredető feladatok
végrehajtásának értékelése 2009.évi

29/2009./IV.30./kt.határozat:

- Balatonberényi óvoda tagóvodává válási a ,
balatonberényi 1-4.osztályos általános iskolások oktatásának ügye

30/2010./IV.30./kt.határozat:

- Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Marcali Körzeti Csoportja pénzbeni támogatása ügye

31/2010./IV.30./kt.határozat:

- Holládi lakóhellyel rendelkező, balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola és Óvodaba járó gyermekek 2010/2011.tanévi tankönyvköltségeinek átvállalásának ügye

Gyermekjóléti
szolgálat
2009.
évben végzett munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalása

Zárt ülésen:
32-33/2010./IV.30./kt.határozat:

- Kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálása

RENDELETEI
___________________________________________________________________________
7/2010./IV.30./sz. rendelet:
- A 7/2008./V.7.sz. rendelet az önkormányzat által
fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet módosítása
8/2010./IV.30./sz. rendelet:

- A 6/2009./III.27./sz. rendelet a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

4.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.év április hó
30.napján 9,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Bakonyi Lászlóné képviselő
Kungli János képviselő (az ülésre 9,33 órakor a 8.1. Napirend tárgyalása
közben érkezett meg)
Mózes Nándorné képviselő
Sifter Aranka képviselő
Igazoltan távol van: Gaál József alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Petes Szabolcs családsegítő
Mózes Marianna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
nyilvános ülése határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy
Petkess Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető nem tud részt venni hivatalos
elfoglaltsága miatt az ülésen, helyette Petes Szabolcs családgondozó vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
24/2010./IV.30./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.év április hó 30.napján
tartandó ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2009.évi működéséről, tevékenységéről
Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezető
2.)Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2009.évi családsegítői tevékenységéről
községben
Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezető

Hollád

3.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2009.évi tevékenységéről Hollád községben
Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezető
4.) Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelésének elfogadása
Előadó: Török Csilla körjegyző
5.) Térítési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

6.) Szociális rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7.) Balatonberény Közoktatási Társulásba történő felvétele és egyéb ezzel kapcsolatos
döntéshozatal
Előadó: Mózes Marianna polgármester
8.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2009.évi működéséről, tevékenységéről
Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezető
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
25/2010./IV.30./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban fenntartott
balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ 2009.évben munkájáról szóló
beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2009.évi családsegítői tevékenységéről
községben

Hollád

Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezető
(Az írásos előterjesztés a jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
26/2010./IV.30./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés Hollád községben
2009.évben végzett munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta,
azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása
Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2009.évi tevékenységéről Hollád községben
Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezető
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Petes Szabolcs családgondozó:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a gyermekjóléti szolgálat által végzett munkájáról szóló
beszámolóban vázolta a községben uralkodó helyzetet, és örömmel tájékoztatja arról is a
testületet, hogy most a községben nyugalom van, nincsenek kirívó esetek, amelyek
intézkedést igényelnek.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
27/2010./IV.30./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat Hollád
községben 2009.évben végzett munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelésének elfogadása
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztészben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
28/2010./IV.30./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Dél-Dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatalhoz terjessze fel.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Török Csilla körjegyző
5.) Napirend tárgyalása
Térítési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet és az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltakat
megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010./IV.30./sz. rendelete
a 7/2008./V.7./sz.rendelete az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális
intézményekben fizetendő térítési díjakról módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. 92/B.§. (1) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított
29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján - figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 7/2008./V.7./sz.rendelet 2.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“2.sz. melléklet
2010. május 1. napjától fizetendő térítési díjakról

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 550Ft
AZ ÉTKEZTETÉS KISZÁLLÍTÁSA: 80 Ft/nap
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 260 Ft/óra
Étkeztetés
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 550 Ft
Az ebéd kiszállítása naponta: *A szociális ellátásokról szóló 6/2009.(III.27.) sz. rendelet 24.§.(7)
bekezdése alapján Hollád településen térítésmentes.
Nyugdíj

Intézményi térítési díj %-ban

Ft/nap

Ebéd
kiszállítása
Ft/nap*

29

160

80 Ft

51

280

80 Ft

Intézményi térítési díj %-ban

Ft/nap

Ebéd
kiszállítása
Ft/nap*

60

330

80 Ft

73

400

80 Ft

Intézményi térítési díj %-ban

Ft/nap

Ebéd
kiszállítása
Ft/nap*

91

500

0-28 500
28 501-42 750
Nyugdíj

42 751-57 000
57 001- 85 500
Nyugdíj

85 501-től

80 Ft
Házi segítségnyújtás

Nyugdíj

Intézményi térítési díj %-ban

Gondozási óradíj
Ft/óra

0-28 500

0

0

28 501-42 750

50

130

Nyugdíj

Intézményi térítési díj %-ban

Gondozási óradíj
Ft/óra

42 751-től

100

260

2.§.
(1)E rendelet 2010.év május hó 1.napján lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
6.)Napirend tárgyalása
Szociális rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet és az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2010./IV.30./sz. rendelet a
6/2009./III.27./sz.rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról módosításáról
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949.évi XX.tv. 44/A §.(2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 37/D (3) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B § (1) és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében,
50.§-ának (3) bekezdésében, 55/C § (4) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 6/2009./III.27./sz. rendelet 1.§. (4)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.”

2.§.
A 6/2009./III.27./sz.rendelet 1.§. (5) bekezdése (6) bekezdésre módosul.
3.§.
A 6/2009./III.27./sz. rendelet 1.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5)A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.”
4.§.
A 6/2009./III.27./sz. rendelet 2.§.-a az alábbi (4) bekezdéssel kiegészül:
„(4) Elektronikus úton nem intézhető önkormányzati hatósági ügyfajták:
-

lakásfenntartási támogatás
méltányossági ápolási díj
átmeneti segély
kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás
temetési segély
felsőoktatási hallgatók támogatása
méltányossági közgyógyellátás
5.§.

A 6/2009./III.27./sz. rendelet 3.§. (3) bekezdése az alábbi albekezdéssel kiegészül:
„ – a közmunkából, közhasznú munkából, vagy közcélú munkából származó havi
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.”
6.§.
A 6/2009./III.27./sz. rendelet 3.§.-a az alábbi (6)-dik bekezdéssel kiegészül:
„(6) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó, valamint a bizottság hatáskörébe átruházott
szociális ellátás esetén az eljárás során a végzési döntési formába tartozó hatáskörök
gyakorlását a polgármesterre ruházza.”

7.§.
A 6/2009./III.27./sz. rendelet 6.§. (2) bekezdése az alábbiakkal kiegészül:
„A képviselő-testület védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély
megállapított összegének 20 %-át nyújtja természetben.”
8.§.
A 6/2009./III.27./sz.rendelet 13.§. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9)
A
lakásfenntartási
támogatás
iránti
kérelemhez
csatolni
kell
a
63/2006./III.27./Korm.rendeletben meghatározott nyilatkozatot (a lakásban tartózkodásának a
jogcíméről, a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról, valamint annak a lakásnak a
nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli; illetve arról, hogy háztartásában
előrefizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék került felszerelésre), a jövedelmi és
vagyoni igazolásokat, a lakásfenntartási költségek igazolásául szolgáló számlákat, albérletben
élő esetén a bérleti szerződést, pénzintézeti hiteltartozás esetén a kölcsönszerződést és az
utolsó befizetés bizonylatát, és a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását.”
9.§.
A 6/2009./III.27./sz. rendelet 16.§. (10) bekezdése az alábbi albekezdéssel kiegészül:
„- közüzemi szolgáltató részére történő átutalással”
10.§.
A 6/2009./III.27./kt.határozat 24.§.(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Az étkeztetés házhoz szállítása térítésmentes, a rászorult csak az étkeztetés külön
rendeletben megállapított díját fizeti meg.
11.§.
A 6/2009./III.27./sz. rendelet 26.§. (1) bekezdése az alábbiakkal kiegészül:
„A személyi térítési díj megállapításánál a családban egy főre jutó jövedelmet kell figyelembe
venni.”
12.§.
A 6/2009./III.27./sz. rendelet 26.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a
gondozásra fordított időnek a szorzata. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az egy főre
jutó havi családi jövedelem 25 %-át.”

13.§.
(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult,
illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, feltéve ha az a
kérelmez számára kedvezőbb.
(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintű
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.)Napirend tárgyalása
Balatonberény Közoktatási Társulásba történő felvétele és egyéb ezzel kapcsolatos
döntéshozatal
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Röviden ismerteti a jelenlegi helyzetet az napirenddel kapcsolatban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
29/2010./IV.30./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonberény Község
Önkormányzata Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba – alapfokú 1-4.osztályos
általános iskolai oktatás, és óvodai nevelés feladatellátás tekintetében – történő
belépési szándékát megismerte, megtárgyalta, a társulásba történő belépési szándékát
tudomásul vette, a belépéshez hozzájárul.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás tagja vállalja, a Balatonberényi alapfokú 1-4.osztályos
általános iskolai oktatás biztosítását 2010.év szeptember hó 1.napjától kezdődően
olyan formában, hogy az oktatást a társulás által fenntartott balatonszentgyörgyi
székhelyű „Dobó István” Általános Iskola és Óvodában jelenleg is működő alapfokú
1-4.osztályos tanulócsoportokban.
c.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás tagja vállalja a balatonberényi óvodai-nevelési feladatok
ellátását olyformában, hogy a helyileg Balatonberényben található óvoda a „Dobó
István” Általános Iskola és Óvoda tagintézményévé váljon 2010.év szeptember hó
1.napjától balatonberényi telephellyel.
d.) A képviselő-testület felkéri Nagy Lajos Balatonszentgyörgy Község polgármesterétt
(társulási tanács elnökét) és a körjegyzőt, hogy az Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodása módosítását, és a „Dobó István” Általános Iskola
és Óvoda Alapító Okiratának módosítását készítse el, és terjessze a testület elé
elfogadásra.

e.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Balatonberény
Község Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

8.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
8.1. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Marcali Körzeti csoportja
pénzbeni támogatás iránti kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
9 óra 33 perckor a testület ülésére megérkezett Kungli János képviselő. A testület
jelenlévő tagjainak létszáma 5 főre emelkedett. Az ülés továbbra is határozatképes,
folytatódik.
Mózes Marianna:
Tudomása szerint jelenleg a községből nincsen egyetlen tagja se az egyesületnek.
Kungli János:
Igaz, hogy jelenleg nincsen a községből az egyesületnek egy tagja sem, véleménye szerint
valamennyi támogatást mégis állapítsib neg a testület valamennyi támogatást.
Mózes Marianna:
Javasolja 5.000.- Ft támogatás megállapítását.
A képviselő-testület tagjai a polgármester által javasolt támogatás mértékét megismerte,
megtárgyalta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
30/2010./IV.30./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Béke u.47.) Marcali csoportja pénzbeni támogatás iránti
kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület kérelmező részére
5.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a 2010.évi költségvetési kiadásai terhére.
A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a megállapított támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

8.2. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola és Óvodába járó holládi tanulók
2010/2011.évi tankönyköltségeinek átvállalása ügye
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
31/2010./IV.30./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi székhelyű,
társulásban fenntartott “Dobó István” Általános iskolába járó holládi tanulók
2010/2011.tanévi tankönyvköltségeit - teljes költségből levonva az állami támogatás összegét,
a fennmaradó bekerülési költséget – átvállalja a 2010.évi költségvetési kiadásai terhére.
Felkéri a pénzügyi előadót, hogy az Általános Iskola kimutatása alapján a tankönyvek
költségeit utalja át.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8.3. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt –zárt
ülést rendel el.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

