JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sály Község ÖnkormányzaLának Képvise]-ő-test,ülete 2o]-5. június 8-án
9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üféséről.
Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLának Lanácskozó terme.
.Telen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas rstván, Farkas ZolLán, Hőcza József, Szabő Valéria, Vetró Márta
képviselők.

Meghivottak: Dr. Molnár Sándor jeqyző, Dr. Fegyveres BaLázs aljegyző,
Berencsi Zoltánné NHSZ Tiszta Kft. ügyvezető igazqatója.
Meghívottak, akik jelen voltak az úIésen:
Dr. Mofnár Sándor )egyző, Dr. Fegyveres Ba]_ázs al)egyző.

Fekete ,Jánosné po]-gármester: köszöntötte a testület tagjait, a meghívott
vendégeket, a testület nevében Berencsi Zoltánnét az NHsz Tísza Kft.
ügyvezető iqazqaLőjáE.
Megállapította, hogy az ü]-és határozat,képes, az ü].ést megnyitotta.
Jegyzőkónyvvezetőnek:

Dr. Fegyveres Ba]_ázs il,)egyzőE kérte fe]_.

A jegyzőkönyv e]_készítéséért
Dr. Molnár Sándor jegyző rnegbízásábó1 Dr.
Fegyveres Balázs aljeqyző a fe]-elős.
Jegyzőkönyvhite]-esítőknek:
fel .

Farkas Zol-Lán és H6cza József képviselőt kérte

Feke,te .Tánosné polgármester: ismertette a megtárgya]-ásra kerü],ő
napirendet.

j

avasolt

irAvAsotTNAPIREND
t./ Szemétszá]_litással kapeso]-atos matrica rendszerről való szolgáltatói

táj ékoztatás .

Előadó: Berencsi Zoltánné NHSZ Tisza Kft. ügyvezető igazgatója.
2.

/ Önkormányzati Fej lesztése

20]-5

. páLyázaX

Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.

3./ Tndítványok, javaslatok.
Fgkete ,Jánosné po]-gár.mester: kérte a képvise]_ő-testületet, hogy fogadj ák
e1 a naPirendi javaslatot,
jegyzőkönyvvezeLő, jegyzőkönyvhitelesítők
személyére tett javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
napirendet, va]_amint a jegyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők személyéretett
j

avaslatot

.

Elfogadásra került napirendi pontok:
I. / Szemétszá]lÍtással kapcso]-atos matrica rendszerről való szolgáltatói
táj ékoztatás .

E}őadó: Berencsi Zo]-tánné NHSZ Tisza Kft. ügyvezeLő lqazgatója.

z. / Önkormányzati Fejlesztések 20]-5 . pályázat keretében SportöItöző
kialakítása tárgyában benyújtandó páLyázaE.

Efőadó: Fekete .Tánosné polgármester.

3./ rndítványok, javaslatok.
NAPIREND n{neyarÁsa

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képviselő-testü]-etet, hogy az
Önkormányzat,i Fejlesztések 201,5. páLyázaL keretében Sportöltöző kialakítása
tárgyában benyújtandó pályázatot tárgyalják elsőként, hogy a pályázat
készítésrekerülhessen az efektronikus rendszerben is.
1. / önkormányzati Fejlesztések 2015 . páIyázat keretében SportöLtóző
kia]-akítása tárgyában benyújtandó pályázaL.

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.

az önkormányzat,i f eladate]-1átást
páLyázaEről, a pályázati
kiírt

Tájékoztatta a képvise]ő-testü]-eLet
szol9áló fej 1esztések támogatására
feltételekrőf.

A képviseló-testü}ette1 történt előzetes egyeztetések alapján a pályázat
előkészítésemegtörtént. A pályázat beadási határi_deje: június 9.
3zabó Valéria képvisefó: kérdést intézett a polgármesterhez, hogy milyen
összeggel számoljanak, s hol fogják kialakítani a sportö}töző helyiségét?
Feket,e .Tánosné po]-gármester: az önkormányzatnak a te]-jes beruházási költség
15 8-át kel]- önerőként biztositani. A sportöltözőL a Nyár u. 20. sz. alatti

szolgálatí lakásban kívánják kialakítani.

Szabó Va]_éria képvise]_ő: miért nem az egykori
felújításra, a fa]_ak állnak, az épület felújítható.

sportöltöző

kerül

Fekete,Jánosné polgármester: a régi sportöltöző épülete a Nyár u. 74. sz.
a]-att ]-ebontásra megérett, csak a kőfa]-ak állnak. s szakemberek véleménye
szerint sem javasolt annak ferújítása, az lebontásra vár. Az épületnek
nincs alapja, vizesek a falak. ezt múszaki szakemberek is a]_átámasztották.

Ezért jobb megoldás a Nyár u.
kia]_akítása sportöltözőként.
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sz

a]-atti egykori szolgálati

1akás

Kérte a testületet, hogy tekintsék át a 20l5-2016. évre elkészített
sportfej lesztési
koncepciót, s javaso]ta elfogadásra. A pályázaE
me]_]_ékletekéntkell
szerepeltetni
a
sportfej 1esztési
koncepcíó
elfogadás áről sz6lő haEározatot .
Kérte továbbá, ha egyetértenek a sportöLtöző
, dönt,senek határozatta]az önerő biztositásáró1.

benyúj tandó pá}yázat,t,a1

a

kialakítása tárgyában
pályázaL benyúj LásárőL,

A képviselő-testü]-et, 7 igen, 0 nem szavazatta]- 0 tartózkodással az alábbi
hat,ározatot hozta a sportfejlesztési koncepció elfogadásáró]:

-

Sály Község Önkornányzata képviselőtestü]-etének

Iárgyz Sály Község Önkormányzata 2O152oL6. éví sportfej]-esztési koncepciója.
A képvise]_ő-testület a polgár:mester
előterjesztésében megtárgyalta az
önkormányzat
2015-2016. évre vonatkozó
sportfejlesztésí koncepcióját, melyet, 7
igen, o nem szavazattal, O Eartőzkod,ással

elf ogadot,t.

A képvisefő-testü],et 7 igen, o nem szavazattal O tartózkodással
az alábbi
határozatot hozta a sportöltöző kialakitásának pátyázatáró]-:
Sály Község Önkornányzata képviseJ-ő- testületének
57 /2OL5. (VI.8.) sz. önkormánvzaLi harÁF^,-+-.
Tárgy: A Magyarország 2Ot5. évi központi kö]-tségvetéséről
szőlő 2ol4. évi C. törvény 3. mellék]-et II.4. pont
ad)pont
szerinti páLyázaEi kiírásra, Önkormányzati feladatellátást
szolgálő fejlesztések támogatására, 1. c. pályázati
a]-célra: óvodai, iskolai és utánpótlás spori
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény]-étrehozása, Sály, wyár u. 20.
sz. alatti
sportöltöző kialakításának támogatására benldrj tandó
pályázat.

Sály Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a
polgármester e]_őterjesztésében rnegtárgyalta
a
Magyaro rszág
2015. évi központi kö]-tségvetésérőI szóIó 2Ol4.
évi C.
tÖrvény 3. me]-léklet II. 4. pont ac) pontja
szerinti
pályázaEi kíírást, s 7 igen, O nem szavazattal,
o
tartózkodással az a]_ábbi határozatot hozta:
1,) Sály Község ÖnkormányzaLa a fenntartásában
rnűködő
Sportöltöző sportlétesítménykia}akítása tárgyában
a
Magyarország 201"5. évi központi költségvetésárő.
szótő
2ol4. évi C. törvény 3. melléklet 1T. a. pont
aa), ac) és
ad) pontok szerínti pályázati kiírásra:
önkormányzatí fe]-adatellátást szolgáJ-ó
fejlesztések
támogatására,

PályázaEi

a]-cé]-:

c,) óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúrafejlesztés, feJ-újítás, vagy új sportJ-étesí-tnény
létrehozása
p á 1 y á z a t o t kíván benyújtani.
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2.) Sály Község önkormányzaLa a sportöltöző sportlétesítmény
kialakítása tárgyában a beruházáshoz síkeres pályázat
esetén a szükséges mértékűönerőt biztosítja.
Az őnerő mért,ékea páIyázatban szereplő beruházás tervezett
költségének 15 ?-a , bruttó 2.955.248, - Ft. A képviselőtestület megbízza a polgármeslert, hogy a pályázatot
határidőre nyújtsa be.
!,e.LeJ-os:

Határidő:
2.

Fekete,Jánosné polgármester.

2015. június 9.

/ SzemétszáLlitással kapcsolatos matrica rendszerrőf

va]-Ó

szolgáltatói

táj ékoztatás .

E]-óadó: Berencsj- Zoftánné NHSZ

Tisza Kft. ügyvezeLő iqazqatója.

Fekete Jánosné pofgármester: kérte Berencsi Zo]-tánné ügyvezetőt,
tartsa meg tájékoztatóját a matricás rendszer bevezeLésérő]--

hogy

Berencsi Zoltánné ügyvezető: kérdésevolt a képvisefő-testület felé, hogy
valójában milyen konkrét kérésvan a matrícás rendszerre1 kapcsolatosan/
mire irányul ennek bevezetése, milyen célból, van-e fejlesztési koncepció,
elképzelés?

Fekete .Tánosné polgármester: a matricás rendszerrel kapcsofatosan az lenne
a fő cé]_, hogy nagyon sokan vannak főLeq idősek, akik a havi 4 a]_ka]-ombó].
csupán 1 alkalommal tesznek ki hul].adékot. A cél, hogy a díjcsökkenést
érjenek e]- ily módon, hiszen csak havonta egyszer veszik igénybe a
szolgáltatást, egyszer fízessenek. A lakosság számára olcsóbb, kevesebb
lenne a szemétszáLJ-itási költség.

Berencsi Zoltánné ügyvezető: azE, gondolta, hogy van saját fejlesztési
elképzeJ_és, ha errő]_ van sző rrem tud segíteni . A hu]-1adéks zá1]_ítással
kapcsolatban hatályban ]-évő 2012. évi CVXXXV. törvény, továbbá a L6/2002.
EüM. rende]_et mondja ki a hulfadékgyűjtés szabályait. A rendelet kimondja,
hogy hetente egyszer köte]-ező ekkora nagyságrendű telepü}ésen. A
hulladékgazdá]-kodási törvény rendelkezik a dijár6L, rnely kőbe vésett dolog.
A díj megállapítás jelen esetben a Nemzetgazdasági Minisztérium, konkrétan
a miniszter hatáskörébe van utalva. Ezen nem tudnak változtatni.
Tájékoztatja a képvise]-ő-testületet, hogy jelen hatályos jogszabályok
alapján a telepü]ésen heti
1 alkalomma]- köte]_ezően efóírt
a
hu]-]-adékszálliEás közegészsé9ü9yi szempontokat figyelembe véve. Tehát a
havi négyszeri szállítás szükséges, mely alapján kerülnek számlázásra a
díjak. Nem járható út ebben az esetben matrica vásárlás e célból. A díjakat
pedig a miniszter állapítja meg, ezen vá]-toztatni nem tudnak. ,Telenleg 60
1-es edényzet esetén:357 Ft, 1,20 1-es edényzet esetén 434,7O Ft brut,tó
összegű a díj. A díj megállapítására is kaptak képletet, hogy kell
kiszámo}ni, 20]-3. július 1. óta ezen a díjon kapják a szállítást. A díjhoz
nem tudnak nyúlni. A matrica arra való, hogy az auLó rakodója be tudja
azonosítani a rendszerbe benne van-e a hulladékot szál]_íttató. Az I.
negyedéves számla 427 ingatlant érint, melyből t2o l-es edény 226 db, 60
]_iteres edényzet pedig 201- db. Nem tudja hány takott ingatlan van, ez
önkormányzat,i hatáskör, hogy az adatszolgá]-tatássa]- rendbe legyenek.

Szabó Va]-éria képvise]-ő : sokan nem f ízetnek.
A szemét,szállítási dí j
jelentős, az idősek helyet az önkormányzat fizeti a díjat, az önkormáayzaL
részéről e]_ nem véqzeLL munkáért fizetnek. Idősek emberek csak havonLa
egyszer tesznek ki szemetet.

Farkas István képviselő: akkor megállapíthaEó, hogy e]- nem végzett
szolgáltatásért f izetni ke]_]_.
Berencsí ZolEánné üqyvezető: mint szolgáltató képviseletében jelenlévő
elmondja, hogy a hu]-]-adéktörvényben foglaltakat be ke]_]. tartaní. A
szolgáltatás kötelező,
mint em]_ítette közegészségügyi okokbó]_ ilyen
nagyságrendű településen hetente egyszer.
AzL nem tudja név szerint kik, akik nem fízetnek, adatáIlományt átküIdi,
rendezni kell. Ha van benne plusz bele ke]-l rakní és már számláz11ak ís.
Teljessé ke}l tenni az adatbázist, át, kell nézni.
Saját hatáskörben a szolgáltató fejleszteni nem tud. Erre fejlesztési
forrás nincs. Amire lesz KEHOP-os páIyázati. lehetőség az a házhozmenő
sze]-ektiv qyűjtés fejlesztésének biztosítása, aut,ók darabszáma, lerakók
technológiájának a fejlesztése.
jelenleg pályázati
lehetőség. Ha pályázati
pénzösszeg
rende]_kezésre fog állni, tehetséges előválogató rendszer kia]_akítása.
Erre

van

TÖbb mint 1-00 ezer íngatlan van, amit e]_]_átnak, a házhozmenő
szelektívgyűjtés fejlesztése az eJ-sődleges cé]_. Ez millíárdos téte],
lerakóf e j ]_esztése kb. 3 -4 mi]_]_iárdos .
Nemzeti Hu]-]-adékszolgálEatóhoz tartozik az NHSZ Tisza, úgy tűnik az á]_]_ami
is ezeket, a cégeket dotálja pályázati úEon. Pályázati kiírás a fenti két
terü]et,re van.
Más technolÓgiák bevezetésére nincs lehetőség, díjhoz nem nyúlhatnak hozzá,
Nemzetgazdasági míniszter állapítja meg.

Havonta jelentést, írnak, hogy nem váttozott a díj és ezt e]-lenőrzik.
Legutóbb negyedévben 963 e Ft értékűszám]_át bocsátottak kí, a maí napon
l7 -328 e Ft a kint]-évőséq. 1-'7-szerese a kintlévőség, mint amennyit
negYedévente száml.áznak. Ha ez a pénz meglenne, a 43 Lelepülésen nagyot
tudnának alkotni. Fejlesztés csak 2 irányban, a inázhozmenő sze]_ektívgyújtés
támogatása. PáLyázní fognak, kiemelt célcsoportba tartoznak.

A

sze]-ektív szigetekbő1

beszá]-]-ított hufladék

sze]_ektívgyűjtésnek, minősíthetetlen.

nem

fe]_el meg

a

Fekete ,Tánosné polgármest,er: a matricás elképze]-ésretehát egyáltalán nincs
lehetőség, hiszen ha egy hónapban csak 1 hónapban egJyszer telik meg az

egYszer fizetne az állampolgár. Kétszer kapott edényzetet a
lakosság, sőt legutóbb 12o l-esrőf 60 fiteresre történt csere.

edénYzet l

Berencsi Zoftánné ügyvezető: EüM. rendelet é1, hetí egyszerí szállítás
szúksé9es közegészségügyi okokból/ nem ]-ehet elképzelni a matricás
rendszert.

Tájékoztatta a kéPvise]-ő-testületet, hogy a hátralékot
behajtásra. Már nem önkormányzat,i hatáskör, NAV-nak adják NAv-nak átadják
át.
Ahhoz, hogy

nem

mentek csődbe a NAV-nak köszönhető.

A matrica arra va]-Ó. hogy az üritő autó be tudja azonosítani,
hogy ki tette
ki az edényzetet. A rendszer semmiképpen nem szolgálja azt,
hogy a törwényi
szabályozás ellenére kevesebb úrítéstörténjen-

A matricás rendszer bevezetésével tehát a beazonosíthatóság
a cé1,
fejlesztési forrás pedig a KEHop páJ-yázat ]ehetősé'ével
a
házhoz
menő
szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése.
Vetró Márta képvíse.Lő: be tudj a válla].ni a cég, hogy
lehetne kaPni, amelYbe belerakják a szemetet, amiért nem az autónál zsákot
kell fízetni. Van,
amikor csak kéthetente gyűlik össze szá]-1ításra a hut].adék.
Azonban tud
o1yan esetrŐl, hogy lefizetik az autóve zetőt és az
elszállítja a többlet

hulladékot.

Berencsi Zo]-tánné ÜgyvezetŐ: nem ]-ehet bevezetni a
zsákos rend,szert, hiszen
mindenki zsákba gYŰjtene. Ed,ényzet van. Az edényt
lezárva kell tartaní.
MegszÜntetné mindenkí az edényt. Zsákos rend,szert
nem tudja támogatni, mert
rossz t,apasztalata van. Ingyen zsákot nem oSztanak, beszünteEték.
Létezet,t tóbb]-ethu1]-adékra zsák, áru]tak is több
településen. Az idén
megszÜntették, a zsákrÓl szÓ]-ó számlának is meg
kel1
fetelni a rezsi díjas
számlaképnek. Adminisztrációs
problémák merü]-tek fe1 a számla
kiállításával,
számlakéPet nem tud csak Tiszafüreden
is Ú9Y kel] kiállÍtanÍ, mint a szállítási díjró1,kiál].ítaní. Zsákos
meredek szabályok
;:Íl]Í:

H; nem fér be]-e az edényzetbe, akkor a következő
szá]-1Íttatni, Pi1]-anatnyilag ezek a feltételek vannak, héten e]- tudják
amelyeket be ke]]_
tartani, váLLozEatní nem tudnak.
Vetró Márta képviselŐ: mindent lehet, csak akarní
ta]-álni mindenre, Nem tudja megérteni, hogy bekötött kel]_. Megoldást lehet
zsákot miért nem lehet
e]_szállíttatni.
Dr' Molnár Sándor jegyző: kőkemény felvilágosító
munkát ke1]_ elvégezni.
Jogos a számla, akí a szolgáltatást ,r", .r""ri
igénybe
annak is, köte]_ező
közszolgáltatás .
Fekete Jánosné Polgármest,er: tehát megállapítható,
képviselő-testü]-et saját hatáskörben költségvetése hogy bármit csinálhat a
terhére.
Berencsí zo]tánné Üg]zvezető: sok helyen megszűnt
az időskorúak támogatása,
nem dúskál a javakban sehol az önkormányzat.
Sok
helyen megszüntették az
időskorúak
támogatását

.

A KEH.P pályáza' fejlesztés kapcsán a díjak
ís növekední fognak, 201-1-es
díjak afatt vannak, Előbb utóbb a Nemzetgazdasági
Minisztériurn is díjat fog
eme]_ni. Az idén már nem, de előbb-utóbb
változni fog.

A tulajdoni részek az atábbiak szerint a].aku]-nak:
42 önkormányzaLé. Az ál]-amnak szándékában 49 t államé, s1 t_ban a
á11 megvásárolni az
Önkormányzatok részéE. Szándék van
arTa, hogy az á1]_am a közfeladaE
kÖtefezőséqételvegye. állami feladatat
lesz, rr.* orrto.mányzati.

Szabó Valéria képvisefő: amikor a hu]]-adéklerakó épült sok pénzt fizettek,
alapító Eagok voltak. Akkor azt mondták, hogy akik alapító tagok, azoknak
o]csóbb ]esz a szewétszálIítás.

Fekete .]ánosné polgármester: a hulfadéklerakóba talán 44 önkormányzat volt
alapíLó tag.

Berencsi Zoftánné ügyvezető: ú9y tudja, hogy 42 önkormányzat társulásával
hulladéklerakó az Önkormányzatnak pénzébenem kerüft. Akkor a
létrejött
REMoNDIS KfE. a társaságnak adott kölcsönpénzE, abbÓ1 kifizették a bérleti
díját. a lerakó bérleti díját, amely az önkormányzatok tulajdonában van,
2O26-ig e]_őre s azE a pénzt tették be önrésznek. Az önkormányzatnak pénzébe
nem került, megkapták bérleLí díjba.
Szabó Va]_éria képvisefő fé]revezeEték az önkormányzatokat,

összegű pénzbe került.

de jelentős

Berencsí zo]tánné ügvvezető: ]-.530 e Ft-ot adott lakos arányban 42
önkormányzat, mely nem jelentős. Pályáza|'i önrészt bérletí díjként
megkapták az önkormányzatok. Cégbíróságon bejegyezték a tulajdonosi
részekeL. Az ingatlan és íngóság is az önkormányzatok közös tulajdonába
került.
A tudomása szerint a Társulás perlekedik.
Lerakó 42 önkormányzat tulajdonában van, ezE bérli az NHSZ Tísza Kft. az
önkormányzatoktól. Kifizeti
a bérleti díjat a Kft. , átadj a az
önkormányzaLoknak, s az önkormányzatok ebből fizetík az önrészt.
Alacsony a díj/ nem lehet fedezni a fenntartást. Lépni kel1 a díjban.
Ezen köte:.ező feladat efvétele az önkormányzatokróI

a cél.

Vagyonhoz ingyen jutottak. 42 önkormányzat a tulajdonos. Kormányzati cél
dz, hogy államí hatáskörbe vegyék át.

Dr. Mo]_nár Sándor

egyző: Több 1épcsős pénzügyi művelet,
önkormányzati önerőként ezt be ]_ehessen számítani.
j

Fekete Jánosné polgármester: elektronikai
szeretne ha]-]_ani táj ékoztatásként.

hoqy az

hulIadékgyűjtésrő1 pár szőE

Berencsi Zo]_tánné ügyvezető: nagy sikere van az e]_ektronikaí gyűjtésnek.
Hasznos. Mezőnyáráddal együtt júníus 20-án történík majd a településen.
Begyűjtik. Meg van határozva, hány lakos számnál jár a ház]noz. Itt egy
heJ-yen fog áltní a gyű)lő autó. nem viszi €1, amelybe níncs benne az
elektronikai rész is, ha nincs benne, az már Iom, azt nem viszi el. Tehát
az elszáL}ítás ilyen feltételekkel lehetséges.
3./ Tndítványok, javaslatok.
Szabó Va"]-éria képvisetó: a telepúlésenun. szemétte]_epeket kezd, a lakossá9
kialakítani. Fe]-háborító az itlegáIis hulladék]_erakás. rTavasolta, hogy
menjenek vé9i9 a településen. s kérte, hogy utána felelősségre vonásra
kerüljön sor.

Ezen kívü1 pedig bejelentette, hogy több 1akos is felháborodását fejezte ki
a képvisefő-testü]_et á]_ta]_ kiküldött felhívás miatt, a felhívásokra utÓlag

ráirásra,

kézzel olyan megjegyzések kerültek
állampolgárok számára.

amely sértő voft

az

FekeEe Jánosné polgármester: tudomással bír a településen az illegális
hulladéklerakásokról, hasson oda a testület, hogy szemlé]-etváltozássaf ez
maguk a képviselők
meqszűntetésre kerülhessen. A felhivásokat
kézbesítették. annak tartatmát előtte egyeztették. Visszautasítja, hogy
utólag került vo]na ráírásra bármi.
Szabó Valéria képvisefő: a felhívásokra nem az önkormányzatr irt rá utÓIag,
van szó. A kézbesítésután történhetett, hogy Ísmeretfen személy
írt pótJ_ólag a képvisefő-testület nevében kiküldött
megjegyzéseket
sértő

nem errő]_

felhívásokra.

a nyílt ülést a potgármester ]-0.30 perckor berekesztette.
K.m. f

.

Dr. Molnár Sándor

)egyző megbízásából:

0íJ^_ LJJ,Dr. regy,iefÖs Balázs
aljeqyző
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B"[.,'%,{ü
Farkas ZoILán
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SáIy Községi Önkormányzat Képvíselő-testület,e
2015. június 8. napján 9,00 órai kezdet,tel megtartott

1,.

/ Feket,e

.Tánosné polgármester:

J --^§"_a-

2./ Emódi Sándor alpolgármester:
3./ Farkas István képvíselő:
4.

/ Farkas Zoltán képviselő:

5.1 Hőcza Jőzsef

ds+|íí

képviselő

|,,do

6./ Szabó Valéría képviselő:
7./ Yetró Márta képviselő:
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