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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-én 17,00 órakor 

tartott rendes nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán és Marton 

Miklós képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: Lakó József képviselő 

 

Meghívottként megjelent: Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető, dr. Keresztesi Tímea 

jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a Letenyei Járási Hivatal 

vezetőjét és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent. Lakó 

József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt maradt távol ülésünkről. Javaslom az írásban 

kiküldött meghívó szerinti napirendek megtárgyalását azzal a módosítással, hogy első 

napirendi pontnak vegyük fel a Letenyei Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatóját, majd ezt 

kövessék a meghívó szerinti napirendi pontok. Kérem, aki a javasolt módosítással a napirendi 

pontokat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Letenyei Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója 

     Előadó: Szendrődi Gabriella Letenyei Járási Hivatal vezetője  

 

2./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

3./ Beszámoló Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi 

     teljesítéséről 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi   

     pályázati fordulójához 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

5./ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság új tagjainak, póttagjainak megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

6./ Tanévkezdési támogatás megállapítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

7./ Egyebek 
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A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Letenyei Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója 

     Előadó: Szendrődi Gabriella Letenyei Járási Hivatal vezetője  

 

(A Letenyei Járási Hivatal vezetőjének írásos tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető írásban kiküldött 

tájékoztatóját megkaptuk. Felkérem a Járási Hivatalvezető Asszonyt, hogy szóban egészítse ki 

a leírtakat. 

 

Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető: Köszönöm a lehetőséget, hogy a Képviselő-testületet 

tájékoztathatom a Letenyei Járási Hivatal munkájáról. Írásos tájékoztatómban bemutattam a 

járási hivatal felépítését, feladatainkat, az ügysegédi rendszer működését, ezt felolvasni nem 

szeretném. Szóltam a hatósági és a védelmi igazgatási feladatokról is. A védelmi igazgatással 

kapcsolatos tevékenységünkkel az elmúlt hetekben a nagy esőzések kártételei és az árvízi 

védekezés kapcsán találkoztak. Panasz munkánkra nem érkezett. Röviden ennyit szerettem 

volna elmondani, ha kérdés merül fel, arra szívesen válaszolok. 

 

Pál Józsefné polgármester: A tájékoztató részletes, jó rálátást ad a Letenyei Járási Hivatal 

munkájára. Köszönöm Hivatalvezető Asszonynak, hogy jelenlétével megtisztelte ülésünket. 

 

Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető: Jó munkát kívánok. A jövőben még találkozni 

fogunk a képviselő-testületi üléseken.  

 

Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető az ülésről távozott. 

 

 

2./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Pusztai Klára pénzügyi 

osztályvezetőt kérem meg a költségvetés módosítás részleteinek ismertetésére.  

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzat 2014. évi költségvetése az év során 

még nem került módosításra. Ez az első módosítás nem változtatja meg a költségvetés 

főösszegét, mind a bevételi, mind a kiadási oldal csak szerkezetében módosul. A módosítások 

egy részét kötelező jelleggel át kell vezetni, más részük pedig a teljesítésekhez igazodik. 

Kötelező jelleggel változtatni kellett az állami támogatások belső elosztását, ezért a 

központosított előirányzat összegét 150 eFt-tal, a kulturális feladatok támogatását 50 eFt-tal 

növeltük meg, míg a szociális és gyermekjóléti támogatás összegét csökkentettük. Ugyancsak 

kötelező jelleggel kell átvezetni a 2950 eFt felhalmozási célú támogatást, amit azért kapott az 

önkormányzat, mert az adósságkonszolidációban nem vett részt. A vízi turisztikai pályázat 

megvalósítása jelentős önkormányzati hozzájárulást igényel, amit fedezni tudunk a 

faállomány értékesítéséből származó 12400 eFt-ból. A költségvetés tervezésekor még nem 

tudtuk, hogy a közcélú foglalkoztatást az állam nem támogatja 100 %-ban, ezért az 

elkülönített állami pénzalapból kapott bevételek összegét csökkenteni kellett 5850 eFt-tal. A 
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féléves teljesítést figyelembe véve csökkentettük a közhatalmi bevételek összegét 500 eFt-tal. 

A vízi turisztikai projekt támogatási mértéke csökkent, ennek megfelelően a felhalmozási célú 

támogatások összegét 9000 eFt-tal csökkentettük. Kiadási oldalon a teljesítést figyelembe 

véve a munkaadói járulék összegét csökkentettük 1500 eFt-tal, míg a dologi kiadások 

előirányzatát növeltük 1500 eFt-tal. A módosítások után a költségvetés bevételi és kiadási 

főösszege nem változik, marad az eredeti költségvetés főösszegével egyezően 91682 eFt. 

Biztos, hogy az év során még kell a költségvetést módosítani. Szeptember 30-án beadjuk a 

rendkívüli támogatás iránti igényünket, ha kapunk támogatást, akkor ezt át kell vezetni a 

költségvetésen, illetve december hónapban megtörténik a közösségi gépjármű beszerzése is.  

 

Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a részletes, mindenre kitérő tájékoztatást. Kérdés, 

észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom Murarátka Község Önkormányzata 

2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

6/2014. (X. 3.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (X. 3.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ Beszámoló Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi 

     teljesítéséről 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Ismét a Pénzügyi Osztály vezetőjét kérem fel az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Félévben a bevételi és a kiadási oldal teljesítése 50 % 

alatt van. A bevételek azért nem teljesültek, mert a pályázati támogatások az első félévben 

még nem érkeztek meg az önkormányzathoz. Az állami hozzájárulások 5543 eFt-ban 

teljesültek június 30-ig. A gépjárműadóból származó féléves bevétel 331 eFt volt, ami 41 %-

os teljesítésnek felel meg. Az intézményi működési bevételek 3 %-ra, 452 eFt összegben 

teljesültek. Az önkormányzat jelentős bevételre tett szert készletértékesítésből, a faállomány 

értékesítésből 12400 eFt bevétel származott, amit majd a második féléves beszámoló fog 

tartalmazni. Működési támogatásként 5308 eFt-ot folyósított a munkaügyi szervezet a közcélú 

foglalkoztatásra. 50 eFt-ot kaptunk az óvodáztatási támogatás fedezetére. Fejezeti 

támogatásként 2950 eFt felhalmozási célú bevétele volt az önkormányzatnak, amiben azért 

részesültünk, mert az önkormányzat nem vett részt az adósságkonszolidációban. A 

felhalmozási bevételek 4287 eFt-ban teljesültek, amiből 2950 eFt volt az előzőekben már 

említett támogatás, 175 eFt a közmunkaprogram eszközbeszerzésének támogatása és 1162 eFt 

érkezett a vízi turisztikai bázis kialakításához. A felhalmozási célú kiadásokra 1559 eFt-ot 

költöttünk, mivel a jelentős beruházások még nem realizálódtak. Az urnafal sem valósult 

meg. A vízdiagnosztikai pályázat 9820 eFt-tal került betervezésre, de itt sem volt teljesítés 
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2014. első félévében. Személyi juttatások csak a közmunka programokban foglalkoztatottak 

részére kerültek kifizetésre 6495 eFt összegben. A bérek után 911 eFt volt a munkaadót 

terhelő adó összege. A dologi kiadások a tervezetthez képest 31 %-ra teljesültek. A második 

félévben a dologi kiadások összegének emelkedésével kell számolni az árvíz miatt. 

Rászorultságtól függő segélyezésre 2428 eFt-ot fordított az önkormányzat. Összességében 

megállapítható, hogy a teljesítés mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az időarányoshoz 

képest elmaradt, aminek az oka a beruházások elhúzódása és a spórolás volt. 

 

Pál Józsefné polgármester: Takarékosan gazdálkodunk, hogy tervezett beruházásainkat meg 

tudjuk valósítani. Javaslom a 2014. évi költségvetés első félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

29/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetése I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

     2015. évi pályázati fordulójához 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A korábbi években is csatlakozott önkormányzatunk a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 2 fő felsőoktatási 

intézményben tanuló fiatalja van a falunak, az ő támogatásuk érdekében javaslom, hogy 

csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

pályázati fordulójához. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

30/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 

fordulójához.  

2. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási 

hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
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elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését a 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 

EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

4. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, 

hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározandó és a pályázóktól 

bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok 

és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  

5. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

által megállapított támogatások fedezetét a 2015. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő: 2014. október 1. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Sebestyén Istvánné szociális ügyintéző 

 

 

5./ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság új tagjainak, póttagjainak megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Október 12-én Murarátkán nemzetiségi önkormányzati 

választások lebonyolítására is sor kerül.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Roma nemzetiségi önkormányzati választások lesznek a 

településen a helyi önkormányzati választások mellett. A nemzetiségi választásokra külön 

szavazókör került kialakításra, amelyben nemzetiségi szavazatszámláló bizottság működik. A 

nemzetiségi szavazatszámláló bizottság három tagját és két póttagját még az országgyűlési 

választások előtt megválasztotta a Tisztelt Képviselő-testület. A nemzetiségi szavazatszámláló 

bizottságba a jelölő szervezetek delegált tagot nem bízhatnak meg, ezért ebbe a választási 

bizottságba a mozgóurnás szavazás biztosítása érdekében öt tagot és két póttagot kell 

választani. A korábban elfogadott határozat módosítását kellene most elfogadni oly módon, 

hogy a márciusban megválasztott két póttag belépne tagnak és még további két új póttag 

kerülne megválasztásra a határozati javaslat szerint. A választási eljárásról szóló törvény 

előírásai szerint a választási bizottságok tagjaira, póttagjaira a helyi választási iroda vezetője, 

azaz a jegyző tesz indítványt. A helyi választási iroda vezetőjének indítványához módosító 

javaslatot a képviselők nem tehetnek. Ha a képviselő-testület javaslatomat nem fogadja el, 

abban az esetben a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjait a Zala Megyei Területi 

Választási Bizottság bízza meg indítványom alapján. 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


 

6 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, 

póttagjainak személyével egyetért, a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

31/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (III. 14.) 

számú határozata 2. pontját a következők szerint módosítja: 

 

„2. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ve. 24. § (1) 

bekezdése alapján, figyelemmel a Ve. 311. - 312. §-aiban foglaltakra, a településen 

a nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló bizottság 

 

a) tagjának 

Bíró Imréné  8871 Murarátka, Kossuth L. út 23. 

Budai Jánosné  8871 Murarátka, Kossuth L. út 21. 

Egyed Zsolt  8871 Murarátka, Táncsics Mihály út 11. 

Ignácz Irén Anna 8871 Murarátka, Petőfi Sándor út 7. 

Kasza Attila  8871 Murarátka, Petőfi Sándor út 20. 

szám alatti lakosokat megválasztja, 

 

b) póttagjának 

Bódi Attiláné  8871 Murarátka, Petőfi Sándor út 3. 

Horváth Csabáné 8871 Murarátka, Hunyadi utca 1. 

szám alatti lakosokat megválasztja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

6./ Tanévkezdési támogatás megállapítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került 

felvételre. 

 

 

7./ Egyebek 

 

a) Döntés vis maior pályázat benyújtásáról 

 

Pál Józsefné polgármester: A szeptember 13-ai nagy esőzés és az azt követő árvíz sújtotta 

településünket, nemcsak a magánembereknek, hanem önkormányzatunknak is jelentős 

károkat okozva. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A vis maior eseményt a kár bekövetkezésétől számított 7 napon 

belül, határidőben bejelentettük. A második lépés a támogatás igénylése, amit a bejelentést 

követő 40 napon belül kell benyújtani. A támogatás önkormányzati kötelező feladatot ellátó 
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építmény, utak, árkok, partfal, vízi létesítmény helyreállításához, valamint a védekezéssel 

kapcsolatos költségek megtérítéséhez igényelhető. Önkormányzati épület nem károsodott, 

főként utak helyreállítására és a védekezési költségek megtérítésére tudunk pályázni. A 

megyei kormányhivatal és a katasztrófavédelem szakemberei kijönnek a helyszínre és 

leellenőrzik a károkat. A szakemberek által leigazolt károk összegének 90 %-ára 

pályázhatunk. Az önkormányzatnak döntést kell hoznia, hogy a pályázatot benyújtja, mivel 

saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani, más nyilatkozatot 

nem kell tennünk. Azt az összeget, amit a vis maiorban nem tudunk leigényelni a 

helyreállításhoz, megpróbáljuk a rendkívüli támogatás iránti kérelemben érvényesíteni.  

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A védekezés költsége 2756 eFt. 

Kárra 10680 eFt lett bejelentve. A hegynek van olyan része, ami külterületi lakott hely, ezért a 

hegyi utak egy részében esett károk enyhítésére a vis maior pályázat keretében igényelhető 

támogatás. A legnagyobb károk a hegyen és a belterületen voltak. A szükséges helyreállítási 

munkák elvégzését megkezdtük. Az állami tulajdonban lévő árkokhoz, műtárgyakhoz az 

önkormányzat nem nyúlhat, pedig azok jelentik a fő problémaforrást. 

 

Pál Józsefné polgármester: A vis maior pályázat benyújtását javaslom, mert csak ennek 

segítségével tudjuk az esőzések és az árvíz okozta károkat helyreállítani. Kérem, aki a vis 

maior pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

33/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § 

(3) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozik, hogy a 2014. szeptember 13-i vis maior 

esemény okozta helyzetet saját erőből nem tudja megoldani, ezért vis maior 

támogatás iránti igényt nyújt be a Kormányhoz. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az 

azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2014. október 22. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

            Simonyai Imre Műszaki és Építéshatósági Osztály vezetője 

 

 

b) Becsehelyi Tűzoltó-Mentő, Hagyományőrző-Kulturális és Ifjúsági Egyesület 

támogatása 

 

Pál Józsefné polgármester: A becsehelyi önkéntes tűzoltók sok segítséget nyújtottak a bel- és 

árvíz okozta károk elhárításában. Önzetlenül segítettek a bajba jutott lakosságnak és 

önkormányzatunknak is. Köszönetképpen javaslom, hogy 50000,- Ft összegű működési 

támogatást nyújtsunk a Becsehelyi Tűzoltó-Mentő, Hagyományőrző-Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület részére. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

34/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetésének dologi előirányzata terhére a Becsehelyi Tűzoltó-Mentő, 

Hagyományőrző-Kulturális és Ifjúsági Egyesület (8866 Becsehely, Kossuth L. út 

187.) részére 50000,- Ft működési támogatást biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló 

megállapodást megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen. 

 

Határidő: 2014. október 10. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 
 

c) Bejelentések, tájékoztatások 

 

Pál Józsefné polgármester: A turisztikai pályázat keretében a volt iskola épületének felújítása 

elkezdődik, a kivitelező megkezdi a munkát. 

A falubusz beszerzése november - december hónapban megvalósul. 

Minden jelenlévőnek megköszönöm az elmúlt 4 év során végzett munkáját és bízom benne, 

hogy az elkezdett munkát közösen folytatni tudjuk a következő időszakban is.  

Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 18,20 órakor bezárom 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


