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Szám: SvWI44l20I7,

JBGYZOKONYV
Készült: Borszörcsök,

Doba, Kisszőlős. Somlójenő, Somlószőlós, és Somlóvásárhely Községi
Önkormányzatok képviselő-testületei 2017. februar 08-rin 18.00 órai kezdettel

megtaíott együttes nyilvános képviselő-testületi üléséról.

Az ülés helye:

a.) Borszörcsöki

Somlóvásárhely, Kult[rrház
8,18l Somlóvásárhely, Szabadság tér 1 1 .

képviselő-testület tagjai:
polgarmester
Modori László
alpolgármester
Modori Ákos
települési képviseló
Modori Tivadar
települési képviselő
Varga Tamás
települési kópviselő
Zsigmond Károly

b.) Dobai képviselő-testület tagjai:

Horváth Zoltán
Papp Zoltán
Bajczi Norber1

CsászárBa\ázs

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő

c.) Kisszőlősi képviselő-testület tagiai:

István
Kaiger Zoltán
Varga Kálmárrné
Árik

polgárr-r-rester

alpolgámester
telepüIési képviselő

d.) Somlójenői képviselő-testüIet tagjai:

Ferencné
Fekete András Gáborné
Belléncs Károly
Kapcsos Attiláné
Schédl Emil

Nemes

polgárrrrester

alpolgármester
települési képviseló

telepiilési képviselő
települési képviselő

képviselő-testület tagiai:
Kiss János Norber1
Somogyi Róbert
Kató Dénes
Balogh Tamás

e.) Somlószőlősi

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő

f.) Somlóvásárhelyi képviselő-testület tagiai:

Marton zsolt
Bolla Barnabás
Cziglerné Siket Gabriella
Göcsei Balázs
Sebestyén Géza
Szabó László
g.)

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
teIepülési képviselő
települési képviseIő
települési képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Géza
Zsolt
Zoltán
Árpád
István

Sikos
Blaskovics
Smidéliusz
Vida Szabolcs
Bakos

dobai települési képviselő
kisszólósi települési képviselő

kisszőlősi települési képviselő
somlószőlősi települési képviselő
somlóvásárhelyi települési képviselő

h,) Tanácskozási joggal résztvevők:

Szlottáné Turi Edina

JegyZo

Rendes-Somlai Eszter

a|jegyző
p-ü. főelőadó

Dürgő Agnes

i.) Meghivottak:

Deés Anikó

A lakosság köréből érdeklődő nem jelent

j

egyzókönyv vezető

meg.

Marton Zsolt Somlóvásárhely polgármestere köszöntötte az együttes képviselŐ-testÜleti Ülésen
megjelenteket, és megállapította, hogy a borszörcsöki képviselő-testüIet mind az 5 tagja, a dobai
képviselő-testület 4 tagja, a kisszőlősi képviselő-testület 3 tagja. a somlójenői képviselŐ-testület
mind az 5 taga, a somlószólósi képviselő-testüleI 4 taga, és a somlóvásárhelyi képviselŐ-testület 6
tagja az ülésen megjelent, tehát az ülés hatarozatképes, majd az ülést megnyitotta,

Manon Zsolt polgármester javaslatára a borszörcsöki képviselő-testiilet 5 igen sza\azaííaI,
egyhangúlag -, dobai képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyharrgúlag -, a kisszőlősi képviselő_
testület 3 igen szavazaíta|- egyhangúlag -, a somlójenői képviselő-testület 5 igen szayazatta|_
egyhangúlag -, a somlószőlősi képviselő-testület 4 igen szavazaítal - egyhangúlag-, a
somlóvásrirhelyi képviselő-testülel 6 igen szavazattal- egyhangúlag az együttes ülés napirendjét
az alábbiakban állapították megl

NAPIREND:

ELOADO:

1,/ Som|óvásárhelyi Közös
Onkormányzati Hivatal középtávú terve
Előadó: Szlottáné Turi Edina.jegyző

A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyzó
2./

NAPIREND
1./

Somlóvásárhelyi Közös

rÁncyalÁsa

Önkormányzati Hivatal középtávú terve

Előadó: Szlonáné Turi tdirra jeg; zó

Marton Zsolt polgármester: Köszönti

a megjelenteket.

Áladja a szót jegyző asszonynak.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivaíal középtávú terve
alaplan 3 évre nem vállal a Közös Hivatal adósságot keletkező fizetési kötelezettséget. Az
önkormányzatok testűleti üléseiken fogadják el, hogy nem vesznek fel hitelt, illetve olyan
kötelezettséget nem vállalnak, amely hitelhez kötődó.
Kétdés, hozzászólás nem hangzott el.

Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki elfogadja a Somlóvásarhelyi Közös

Önkormányzati

Hivatal középtávú tervét. az kézfenntafiással szavazzon.

_
somlóvásárhely község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazaíía| egyhangúlag a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal közeptávú tervérŐ| az alábbi haíározatot hozta:

10l20l7. (II.08.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete,a
Somlóvásárhelyi Közös Ónkormányzati Hivatal adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredó fizetési kötelezettségeinek a
2017. évt költségvetési év és az azt követő három évre várható
összegéről készítettnemleges tervét elfogadja.

iAz l.

melléklet e harározat mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Borszörcsök

község Önkormányzat képviselő-testülete

5 igen

-

szavazattal
egyhangúlag
KÖzös Önkormáriyzati Hivatal középtávú tervéről az alábbi határozatot hozta:

SomlóvásárhelYi

11 l

Borszörcsök

2017 . (II.08.)

Község

Kt.

-

a

sz. határ ozat

ÖnkormriLrryzat Képviselő_testülete,a

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeineli a
2017 . évi költségvetési év és az azt követó hrirom évró váLrható

összegéről készitett nemleges tervét elfogadja.

(Az

1

.

melléklet e hatáíozaímellékletét kópezi.)

F'elelős: polgármester
Határidő: azonrral

Doba község Önkormányzat képviselő-testüIete
SomlóvásárhelYi

Közös

4 igen szavazaílal egyhangúlag - a
Önkormányzati Hivatal középtávú íervérőI az alábbi határozatot hozta:
16/2017. (II.08.)

Doba Község

Kt.

sz.

határozat

zat

Önkormány

Képviselő-testülete,a

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal adósságot
keletkeztető ügyleteibő1 eredő fizetési kötelezettségeinek a
2017 , évi költségvetési év és az azt követő három évre varható
összegéról készitett nemleges tervét elfogadja.

(Az l. melléklet e határozat mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonna]
somlójenő község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal
- egyhangúlag
SomlóvásarhelYi Közös Önkormányzati Hivatal középtávú íervéről az alábbi hatrirozatot hozta:
9/2017. (II.08.)

Kt.

sz,

határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete,a
Somlóvásárhelyi Közös ÖnkormráLrryzati Hivatal adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
2017. évíköltségvetési év és az azt követő harom évre viirható
összegéről készitett nemleges tervét elíbgadja.

(Az

1

.

melléklet e határozat mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4

-

a

Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazaítaL egyhangúlag - a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal középtávú tervéről az alábbi hatiirozatot hozta:

l1/20l7. (II.08.) Kt. sz. határozat
Somlószőlős Közseg Önkormányzat Képviselő-testülete,a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
20l7. évi költségvetési év és az azt követő három évre varható
összegérő1 készítettnemIeges tervét ellogadj a.

(Az

1

.

melléklet e határozat mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kisszőlős Község Önkormányzat képviselő-testü]ete
SomlóvásárheIyi

Közös

3

igen szavazattal

- egyhangúlag a

Önkornián.vzati Hivatal középtávú tervéről az alábbi határozatot hozta:

5l20l7. (II.08.) Kt. sz. határozat

Kisszőlős Község

ÖnkormáLnyzat Képviselő-testülete,a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal adósságot
keletkeztető i-igyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
201,7. évl, költségvetési év és az azt követő három évre várható
összegéről készítettnemleges tervét e1logadj a.

(Az

1.

melléklet e határozat mellékletét képezi.)

Fele|ős: polgármester
Határidő: azonnal

A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 20l7. évi költségvetése
Előadó: Szlottáné Turi Edina j egyző
2./

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Somlóvásárhelyi Közös

Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének előterjesztését mindenki megkapta. Felkéri a Jegyző asszonf, hogy a
2017 . évi költségvetést ismeftesse.

Szlottáné Turi Edina jegyző; Ismerleít a 20ir1 . évi költségvetést. A települések képviselŐtestüIetei 20l6. évben a társulási megállapodás 12.e. pontja alapján hozzálátllltak a közös hivatal
költségvetéséhez 5.031.300 Ft-tal, Rendkívüli önkormanyzati támogatásként négy település a rá esó
oÁ-át kapta meg. Vagyis az
rész 90 oÁ-át, l település a 70 %-ál, míg a gesztor település 0
önkormányzatoknak a hiány finanszírozása a bevállalt összeg töredékébe kerúlt. 2017. évben a
varható kiaclások 71,586.010.- Ft. a bevételek 59,005,624.- Ft. Sajnos 2017-ben a minimálbér
emelkedése miatt is lényegesen kb. l].000 e Ft-tal meghaladja a kiadás a bevételt, ezéft ismét az
önkormányzatok

támogatására

var-r

szükség.

Árik István Kisszőlős polgármestere: A százalékokat forintosítani kellene.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Minden polgármester megbeszélte a saját testületével a Közös
Önkormanyzati Hivatal költségvetését. 13 millió forinttal meghaladja a kiadás a bevételt, az
önkormányzatok támogatására van szükség. Az előterjesztésben nem került száLrnszertileg rögzítve,
csak százalékosan.

Marton Zso|t polgármester: Elmondja, hogy

a

minimálbérek emelkedése növelte a hozzájárulások

összegét. Kéri, akinek kérdése,hozzászóIása van, az tegye meg.

Több kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki ellogadja a Somlóvásárhelyi Közös

Önkormányzati

Hivatal 20l7. évi költségvetését, az kéz|enntarIással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről az alábbi haíélrozaíoí
hozta:

1112016, (II.08.)

Kt.

sz,

határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának KépviseIőtestülete mint fenntalló - a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatal 20l7. évi költségvetéséía határozat
meIlók]ete szerinti tartalommal elfogadj a,

l,) A

évi költségvetési évben a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 71.586,010 ezer forint; melyből
61.174.186 ezer forint
aa) intézmény finanszírozás
b) kiadási főösszege: 71.586,010 ezer forint, melyból
40.693,61 2 ezer forint,
ba) személyi jrrttatások:
járulékok:
8.930,32lezer forint,
bb) munkaadókat terhelő
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 10,3 19,770ezer forint,
bd) egyéb működési c. kiadások: 8.642,307 ezer forint
3,000,000 ezer forint
be) felhalmozási kiadások:
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 12fő
2017 .

2.) A Képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatalban
a béren kívi-ili cafetéria juttatás mértékétegységesen bruttó
200.000 lbrint ö557eBbcn határozzr meg,

3.) A képviselő-testület megbízza Somlóvásárhely Község
Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének Somlóvásarhely Község Onkormányzat
201'/ .

évi költségvetésébe való beépítésérőlgondoskodjon.

4,) A Képviselő-testület úg}, dönt. hogy a lelosztásra kerülő
kiadásokhoz hozzájárul.

5.)

A

Képviselőtestületek megbizzák a jegyzőt, hogy a

költségvetés végrehajtásáró1 gondoskodjon.
Határidő

: 20

1

Felelős:.|egyző

7

. február

28.

Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag , a
SomlÓvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről az alábbi határozatot
hozta:

1212016. (II.08.)

Kt. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkorm ányzaíérrrak Képviselő-testülete
mint fenntartó - a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati
Hivatal 20l7. évi köItségvetését a határozat melléklete
szerinti tarlalommal ellogadj a.
l.) A 201] . évi költségvetési évben a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 71.586,0l0 ezer forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás
6l .174.1&6 ezer lorint
kiadási
b)
főösszege: 71.58ó,0l0 ezer forint, nielyből
ba) személyi juttatások:
40.693,612 ezer lorint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8.930.32l ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 10.319.770ezer forint,
bd) egyéb működési c. kiadások: 8,642,307 ezer forint
be) felhalmozási kiadások:
3.000,000 ezer forint
c) átlagos statisztikai állományi létszáma:. 12fő
2.) A Képviseló-testület a Közös Önkormánlzati Hivatalban
a béren kívüli cafetéria juttatás méftékétegységesen bruttó
200.000 forint összegben haíározza meg.

3.) A képviselő-testület megbizza Somlóvásárhely Község
Polgármesterét, hogy a Közös Önkorm ányzaíi Hivatal
költségvetésének Somlóvásárhely Község Önkormányzat
2017 , évi költségvetésébe való beépítésérőlgondoskodjon,

4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felosztásra kerüló
kiadásokhoz hozzájárul.

5.)

A

Képviselő-testületek megbizzítk a jegyzőt, hogy a

költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Hataridó: 2017 . február 28.
Felelős: jegyző

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete

Somlóvásárhelyi
hozta:

4 igen szavazattal - egyhangúlag
- a
Kőzös Önkormányzati Hivatal 20l7. évi költségvetéséről az alábbi határozatot

17

120|6. (II.08.) Kt. sz. határozat

Doba Község Önkormányzatárrak Képviselő-testülete mint

fenntartó - a Sornlóvásárhelyi Közős Önkornrányzati Hivatal
20l 7, er költsegr cteset
határozat nrelleklete szerinti
tartalommal elfogadja.

i

a

1.) A 201] . évi költségvetési évben a Somlóvásárhelyi Közös
Onkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 71.586,0l0 ezer forint: melvbőI
aa) intézmény
61.174.186 eier lorint
b) kiadási főösszege: 71.58ó,010 ezer forint, melyból
ba) személyi
40.693,612 ezer forint.
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8.930,32 1 ezer forint.
bc) dologi, és egyób folyó kiadások: 1 0.3 l9,770ezer forint,
bdt egyeb múiködesi c. kiadások: 8.642.3O7 ezer lorinl
be) felhalmozási kiadások
3.000,000 ezer íbrint
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő

finanszírozás
juttatások:

:

2.) A Képviselő{esttilet a Közös Önkormányzati Hivatalban
a béren kivüli cafetéria juttatás nrérlékéteg},ségesen bruttó
200.000 forint összegben hatirozza meg.

3.)_ A képviselő-testület megbízza Som]óvásárhely Község
Polgármesterét. hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének Somlóvásárhely KOzség Ónkormányzal
2017. évi költségvetésébe való beépítésérőlgondoskodjon.

4,) A Képviselő{estület úgy dónt, hogy a felosztásra kerülő
kiadásokhoz hozzáj árul.

5.)

A

Képviselő-testületek megbízzák a jegyzót, hogy a

költségvetés végrehajtásáróI gondoskodjon.
Határidő: 20l7. február 28,
Felelós: jegyző

Somlójenő Község Önkormárryzat képviselő{estüIete 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 201,7 . évíköltségvetéséről az alábbi határozatot
hozta:

1012016. (II.08.)

enő

g

Kt.

sz.

határozat

zatának Képv i selő-testülete
mint fenntartó - a Somlóvásárhely i Közös Önkormányzati
Hivatal 20l7, évi költségvetéséta határozat rnelléklete
szerinti tanalommal el logadja.
S

omlój

Közsé

Önko

nr-r

ány

1,) A 201'7 . évi költségvetési évben a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 71,586,010 ezer forint; melyből
61-174.186ezerlbrint
aa) intézményíjnanszírozás
b) kiadási főösszege: 71.586,0l0 ezer forint, melyből
40.693,612 ezer forint,
ba) személyi j uttatások:
járulékok:
8.930,32 1 ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 10.319,770ezer foriní,
bd) egyéb múködési c. kiadások: 8.642,307 ezer forint
3.000.000 ezer forint
be) felhalmozási kiadások:
12 fő
állományi
létszáma:
statisztikai
c) átlagos

2.) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban
a béren kívüli cafetéria juttatás méfiékétegységesen bruttó
200.000 forint összegben hatitrozza meg.

3.) A képviselő{estület megbizza Somlóvásárhely Község
Polgármesterét, hogy a Közós Önkormányzati Hivatal
köItségvetésének Somlóvásárhely Kőzség Onkormányzat
2017 . évíköltségvetésébe való beépítéséró1gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felosztásra kerülő
ki adásoklroz ho zzáj árul.

5.)

A

Képviselő{estüietek megbízzák a jegyzót, hogy a

költségvetés végrelra.j tásáról gondoskodjon.
Hataridő: 2017. február 28.
Felelős: jegyző

Somlószőlős Község Ónkonnányzat képviselő-testülete 4 igen szavazaltal - egyhangúlag - a
Somlóvásrthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről az a|ábbi haíározaIoí
hozía:
1212016. (II.08.)

Kt. sz. határozat

Somlószőlős Község Önkorm ányzalának Képviselő-testülete
mint fenntartó - a Somlóvásárhelyi Közös Önkorrnányzati
Hivatal 2017. évi költségvetéséía hatinozaí melléklete
szerint i tartalommal ellogadj a.

l.) A 2017. évi költségvetési évben a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 71.586,0l0 ezer forint; melyből
aa) intézményílnanszírozás
ó 1.174,186 ezer forint
b) kiadási főösszege: 71.58ó,0l0 ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások:
40.693,612 ezer florint,
bb) munkaadókat terhelő.j rirulékok: 8.930,3 2 1 ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 10,319,770ezer forint"
bd) egyéb működési c. kiadások: 8.642,307 ezer forint
be) felhalrnozási kiadások:
3.000.000 ezer forint
c) át|agos statisztikai állományi létszáma: 12 fő
2.) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban
a béren kívüli cafetéria juttatás mértékétegységesen bruttó
200.000 forint összegben haíározza meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Somlóvásárhely Község
Polgámesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének Somlóvásárhely Község Önkorminyzaí
20l7 . évi költségvetésébe való beépítésérólgondoskodjon.

4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felosztásra kerülő
kiadásokhoz ho zzáj ár uI.

A

Képviselő-testüIetek megbízzák a jegyzőt, hogy a
költségvetés végrehajtásáró1 gondoskodjon.

5.)

Hataridő: 2017 . február 28.
Felelős:.jegyző
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Kisszőlős Község Önkormányzat képviselő-testüIete 3 igen szavazattal egyhangúlag - a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről az alábbi határozatot
hozta:

612016. (II.08.)

Kt. sz. határozat

Kisszőlós Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
mint lenntanó a Somlór ásárhel1 i Közös Önkormán5 zati
Hivaíal 2017. évi költségvetéséta határozat melléklete
szerinti tanalommal ellogadj a.
1.)

A

2017 . évi költségvetési évben a Somlóvásárhelyi

Közös

ÖnkormáLrryzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 71.586,010 ezer forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás
6l . 1 74. 1 86 ezer forint
b) kiadási főösszege: 71.58ó,010 ezer forint, melyből
40,693.612 ezer lbrint,
ba) személyi j uttatások:
bb) munkaadókat terhelő j árulékok : 8.93 0,32 1 ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: l0.3l9,770ezer forint,
bd) egyéb niűködési c. kiadások: 8.642,307 ezer lorint
3.000.000 ezer 1brint
be) lelhalmozási kiadások:
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: l2 fő
2.) A Képviselő-testúlet a Közös Önkormányzati Hivatalban
a béren kivüli cafetéria juttatás mértékétegységesen bruttó
200.000 forint összegben haífuozza meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Somlóvásárhely Község
Polgármesterét, hogy a Közös Önkormárryzati Hivatal
költségvetésének Somlóvásarhely Község Önkormanyzat
2017 . évi költségvetésébe való beépitésérőlgondoskodjon.

4,) A Képviselő-testüIet úgy dönt. hogy a í-elosztásra kerülő
kiadásokhoz hozzáláru/t.

5.)

A

Képviseló-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a

költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 20l7. február 28.
Felelős: jegyző

1-1

Marton Zsolt polgármester: Kéri. akinek kérdése van esetlegesen egyéb ügyben, az tegye meg.
Több kérdés,hozzászóIás nem volt, Marton Zsolt polgármester az együttes ülést 18.45 órakor
bezín1.a.
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