
JEGYZŐKÖNYV

Készüft: Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testüfete 2a16. augusztus
30-án 9,00 órai kezdettef tartott üfésérőf.

Az ülés helye: Sály Község Önkormányzatának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas Zaltán, Hócza József, Szabő Valéria és Vetró Márta
képviselők.

Meqhívottak: Dr. Molnár Sándor )egyző, Kovács János építészmérnök.

Fekete Jánosné po]_gármester: Köszöntötte Dr. Mofnár Sándor jegyzőt, Kovács
János épitészmérnökötr s á képviselő-testütet tagjait. Megállapitotta, hogy
az üfés határozatképes, az úIést megnyitotta.

Jeqyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor )eqyző.

Jegyzőkönyvhite]esitóknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Hőcza József
képviselőt kérte fe1.

Fekete Jánosné pofgármester: ismertette a megtárgyafásra kerüfő javasolt
napirendet. Arró1 is tájékoztatást nyújtott, hogy 2 héten belüf újabb
testüfeti ülésre ke11 sort keríteni, ahol a képviselői tisztefetdíjakkal
kapcsolatosan kel1 döntést hozni daj ka, illetőleg óvodapedagógus
állásheJ_yekre beérkezetL páIyázatokat ismerteti és szociáfis természetű
üqyekben kef1 döntést hozniuk.

LTAVASOLTNAPIREND

1. ),,Sályi Napok" rendezvénysorozattal kapcsolatosan felmerült kiadások

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester

2.)Az adósságkonszoJ-ídációban nem részesüLt önkom.ányzatok fej7esztéseinek
fÁmogatására ben7ruj tandó páLyázat

trfőadó: Fekete Jánosné polgármester

3-) He7yi VáLasztásí Bizottság tagja.ínak kiegészítése, megwá7asztása

Előadó: Dr. Mofnár Sándor jeqyző

4 .') Tndítványok, javaslatok.

F'ekete Jánosné po]gármester: kérte a képvisefő-testületet, hogy fogadják
el a napirendi javaslatot, továbbá a )eqyzőkönyvvezető,
1egyzőkónyvhitelesítők személyére tett j avaslatot.



A képvlselő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, vafamint a 1egyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvhitelesitők személyére tett javaslatot

Elfogadásra kerüft napirendi pontok:

1. ) rrSályi Napok" rendezvénysorozattal kapcsolatosan felmerült kiadások

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester

2.)Az adósságkonszoLidácíóban nem részesü7t önkonányzatok fej7esztéseínek
táaogatására benynzj tandó páJ-yázat

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester

3.) HeLyi Vá7asztási BizoXXsáq tagjainak kiegészítése, megwá7aszxása

Előadó: Dr. Mofnár Sándor 1eqyző

4.) Indítványok, javaslatok.

Napirend tárgyalása

1.),rSályi Napok" rendezvénysorozattal kapcsolatosan felmerüIt kiadások

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné pofqármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
,,Sályi Napok" rendezvénysorozat kapcsán küfső segitők igénybevétefére
kellett sort keriteni, akiknek anyaqiakkaf javasolta megköszönni a
munkájukat. A seqítők névszerinti ismertetésére sor került. 4 fő szakács a
konyhai munkáfatokban do19ozott, 1- fő jelentős mennyisógű süteményt sütött
a saját konyháján, saját alapanyagból, 7 fő a kisteher autójával
fuvarozott, L fő az ünnepség középpontjaként átadott kapacitásbővítésse1
meqvalÓsult Óvodai épületné1 ácsmunkákat végzett. Az ácsmunka, szakmunka 1O
naPot vett igénybe. Továbbá, mi_nt a testület előtt is ismeretes, ah5oz,
ho9y a megadott határidőre az óvodai kapacitásbővítési munkák
befe;eződhessenek, benne a konyha helyiségének ferújitásával, a konyhát ki
kellett költöztetni, meleg ebédról viszont mindennap gondoskodni keffett,
ezt a megyei fenntartású intézmény, a mozgás;avító általános iskofa
konyhája biztosította részükre, ahol az ebédet előállitották, természetesen
ez Úqy került engedélyezésre, hogy az intézmény konyháján dolgczó lega}ább
L fő afkalmazott mindiq jelen legyen. Tehát 2 fő alkafmazott 2 héten
keresztüf dolgozott az önkormányzat részére. Nem várható €l. hogy térítés
nélkül napi 8 órában bárki ls inqyenesen dolgozzon az önkormányzatnak. A 2
fő szakácsnak minimum napi 3.000 Ft net-l-ó bérre gondolt. A Sályi Napokon
dolgozó szakácsoknak, segítőknek pedig _1.3,0C0 Tt/ nap összegű kifizeiést
javasolt. A saját terepjárójával végzett- fuvarozónak pedig minimum 30.0OO
Ft összegű üzemanyag térítést javasolt.

es



A kapacitásbővítési projekt kapcsán a szakmunkát végző is megérdemli
anyagi efismerést. A véleménye szerint ezek az összegek jelkópesek,
mindenfé]-eképpen az erkö]-csi köszöneten túlmenően anyaqi köszönet
megilleti a segitőket.

Szabó Vaféria képviselő: nem értett egyet a polgármester javaslatáva1,
kérdése volt, hogy egyáltalán miért volt szükség arra/ hogy az ismertetett
személyek dolgozzanak. Azért sem ért egyet, mert a testület tagjai a
rendezvény részleteit nem ismerték. Valamennyi képviselő segített volna, ha
ezL kérik, de ez nem igy történt. A rendezvény szervezése előtt azt is
megbeszélték, hogy rendkívü.} egyszerú lesz, ez sem teljesült. Nagyon sok
volt a fa]_un kívüli idegen vendég. Arra való tekintette1, hogy ezek a
kiadások nem fettek egyeztetve, a képviselők ezekrőI a kiadásokró1 nem
tudtak, nem javasolta a kifizetések teljesítését.

Fekete Jánosné polgármester: kihangsúlyozta, hogy a kötelező fefadatot el
keffett látni, az étkeztetést biztositani kellett/ az nem szünetelhetett a
konyha felújitás idejóre, egyetlen napra sem, a főzé,sL igv tudták
biztosítani, a Mozgásjavitó Áltafános Tskofa és Diákotthon konyhájának
iqénybevételévef, melyet csak az ott do19ozók jelenlétében kaptak
használatba, ez érthető is számára. A Mozgásjavító Általános Isko]a és
Diákotthon, illetőleg a SODEXO Magyarország Kft. alkafmazottaitóf nem
várható el, hogy két hétiq ingyen dolqozzanak az önkormányzatnak.

A fuvarozást váf]afó polgárőrtől sem várhatják e}, hogy saját üzemanyagát
használja, leqal_ább az üzemanyag árát biztositaniuk kell.

aZ
de
is

Hócza József képvisefő: véleménye volt, hogy
köszönniük a segítők, dol9ozók munkáját,
költségvetésben me9 ke]fene taláfniuk. A
szakácsok, konyhai kisegitők részére 10.000
köszönettel egyetértene a testüfet?

valamilyen szinten meg ke}f
ehhez az anyagi forrást a
rendezvénysorozatért dolgozó
Ftlnap anyagiakban nyújtott

Farkas Zoftán képvisefő: véleménye vo}t, hogy a kifizetéshez meg kel1
lafálniuk a forrást, mindenféleképpen anyagi köszönet iffeti a dolqozókat.

Farkas 1stván képviseló: sajnálatosnak tartja, hogy a képvíselők a
rendezvényrŐl információt nem kaptak, Ő szívesen segített volna, ha ezL a
polgármester jelzi számára. Elmondta, hoqy az elmúft időszakban Ő is saját
üzemanyagköltségén váffafta a föld efszáflítását, sőt a segédmunkást is
saját zsebbőf fizette ki.

Szabó Valéria képviselő: ő is szívesen segitett volna,
semmiről, segítségükre nem tartottak igényt.

de nem tudtak

Fekete Jánosné po]_gármester: ahhoz, hogy a rendezvényt sikeresen,
színvonalasan/ mindenki megelégedésére tudták 1ebonyolitani összefogásra
volt szükség, minden dolgozó, s még a fentiekben felsoroft kivülálló
segítők is felkiismeretesen dolgoztak, segítettek. A testüfet tagjai nem
keresték, hogy miben segíthetnének a rendezvény szervezése kapcsán.

Vetró Márta t ép"ies]é_i kérdést tett fel, hogy kinek a fe]_adata az
bonyo1ítása.Mive1aképvise]-ő-testü1ettagjaiva1

eddig még egyetlen egy ünnep, rendezvény nem volt megbeszéfve. Nem tudtak a
programról. fellépőkrŐl, a rendezvény menetéről. Nincs semmilyen információ
ezzel kapcsolatosan. Sa;nálatosnak tartotta, hogy ugyan a 1egutóbbi
testüfeti ü]_ésen meqegyeztek abban, hogy az augusztus 22-éLőI indufó héten
találkoznak testüfeti úlésen, várták a képviselők, hogy a megbeszélt
időpontban összehívásra kerül a testület, s . akkor szőt e;thetnek az
augusztus 21-én megrendezett ,.Sályi Napok"-róf is. Ez nem így történt. AzL
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is kihangsúlyozta, hogy abban egyeztek meg, hogy szerény körülmények között
Iesz megrendezve az átadási ünnepségge1 egybekötött rendezvény.

Fekete Jánosné polgármester: a képviseló-testüfet rendezi meq az
ünnepsé9eket, rendezvényeket, a testületnek tudnia keff a feladatát,
egyetlen testületi tag kereste il€9, hogy az anyaqi támogatáson kívül a
szervezési munkákban mit, tud segiteni. Nincs a továbbiakban mirő1 beszélni,
hiszen vo],t rá példa, hogy a testüfet áftaf szervezett Nemzeti Ünnepen nem
vett részt a képvisefő.

Azok, akik külső segitőként vettek részt a munkában anyagi efismerés )ár,
hiszen nem várható €f, hogy szabadidejébőr e9y, akár több napot dolgozzon
ingyen, illetőleg saját üzemanyagán több napon át fuvarozást vál],aljon.

Kérte, hogy határozattal fogadják e1, hogy a fentebb ismertetett segítőknek
az anyagj_ e]-ismerést tel"j esithesse.

A képviselő-testüfet a ,,Sályi Napok" rendezvénysorozat kivül álló segítői
részére, illetőleg a SODEXO Magyarország Kft. alkalmazottai tekintetében
biztositandó anyaqi e]ismerésrőf az afábbi határozatot hozta, 3 fő
képviselő igen szavazatát adta az anyaqi efismerés kifejezéséhez, ! fő
képviselő nemmef szavazott, 3 fő képviselő pedig tartózkodott:

Sály Község Önkormányzata Képviseló-testületének

238/2OL6. (VIII.30. ) sz. határozata:

Tárgy:,,Sályi Napok"
illetőleg a SODEXO
anyagi elismerése.

A képviselő-Lestület

rende zvénys oro z at
Maqyarország Kft

külső segítőinek,
a1 kalma z ottaina k

a po}gármester előterjesztésében
megtárgyafta a 2016. augusztus 27. napján megtartott ,,Sályi
Napok" rendezvénysorozat küfső segitőinek, illetőleg az
óvoda kapacitásbővítési projektje kapcsán a meleq ebéd
előá]-1ításában segitő SoDEXo Magyarors zá9 Kft.
a]_kafmazottainak anyagi elismerésére vonatkoző 1avaslatot.

A polgármester azon javaslatát,
intézményein kívül áffó külső

hogy az önkormányzat és
seqitők részére anyagi

elismeréssef köszönjék meq a munkát

elutasítot-ta

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette, hoqy Farkas Zoltán képvisető, 6
havi Hócza Jőzsef 1 havi tiszteletdijárór 1emondott a napi múködési
nehézsé9ekre való tekintettef és az ünnepi átadás sikeres tebonyolitása
érdekében, továbbá Emődi Sándor alpolgármester 100.000 Ft-taf támogatta a
rendezvényt, saját maga szintén 6 havi költségtérítésérőf mondott le, mely
összegekből a fefsorolt segitőknek az anyagi köszönetet ki foqják fejeznt.



2.)Az adósságkonszo7idácíóban nem részesült önkom.ányzatok fej7esztéseínek
támogatására benyruj tandó pályázat

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné polgármester: az adósságkonszofidációban nem részesü]t
önkormányzatok fe3lesztéseínek támogatására irányuló páIyázaL benyújtási
határideje augusztus 31. A páIyázaLot el ke]_f késziteni, be kell adni.
Javasolta, hogy járdaburkolat ferújítására nyújtsák be a pályázatot, s az
összeghatárt iffetóen a közbeszerzési eljárás lefolytatását is be ke1l
válla]_ni. A Kossuth utca járdaburkolatát tartaná elsődlegesnek a
településkép javítása szempontjából is.

Farkas István képviselő: kérte ismertetni a járdaburkolat felújitásra
vonatkozó költségvetést. Továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy a
piactér kialakitása is nagyon fontos 1enne, azzal járulnának hozzá iqazán a

HÓcza JÓzsef képvisefő: a tervezett járdaburkolat felújítás műszaki
tartalmárÓl kért információt . A j árdaburkolat felúj ítást, piactér
kiafakítását támogatj a.

Vetró Márta képviselő: járdaburkolat felújítást támogatja, de véleménye
szerint csak ott keff megbontatni a burko]atot, ahof az szükséges a
burkolat ferúj ítás.

Kovács János épitészmérnök: a j árdaburkolat fetúj ítássat kapcsolatos
műszaki információkat megadta a testüft részére, a járda szélessége 1,2 m
lesz és járólappaf tervezett. A véleménye volt, hogy a közsé9 központi
részén valÓsítsák meg a burkoltfelújitást, (templomtól indu]_va) mert ezzel
p településkép is jelentősen javul.

Szabó Valéria képvisefő: járdaburkolatok felújítását, piactér kialakítását,
kutak rendbetételét, szépítését javasolja.

település központ szépítéséhez.
kialakítását is javasolta.

A járdaburkolaton kívül a piactér

áflítani j árólapokat,

j árdaburkolat
legyártásához

Hócza József képvisefő: ha helyben efő tudják
javasolja. hogy í9y valósuljon meg a fe}újitás.

Fekete Jánosné pofgármester: a járólapokat helyben a
felújitáshoz nem tudják előállítani. a szükséges mennyiség
nincs kapacitásuk.

Farkas Zoltán képviseló: javasolta, hogy legyen járdaburkolat felújítás a
település központj ában.

Fekete Jánosné polgármester: a képvise]ő-testületnek döntést kef1 hoznia,
hoqy az adós ságkons zolidációban nem rés zesüft önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázatban milyen cé1 kerüljön
meghatározásra. Javasolta, hogy a település központi területén, a Kossuth
Lajos utca járdájának felújitására kerüljön sor.

A kéPviselŐ-testület egyetértett abban, hoqy az adósságkonszolidációban nem
részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtandó páIyázat
járdaburkolat felújitására kerüljön benyújtásra. a település központi
területén, a Kossuth Lajos utcai járdaszakaszra vonatkozóan.
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Vetró Márta képviselő: javasolta, hogy aszfa]-tozássat kerüljön
felújításra, mert annak költsége afacsonyabb.

a járda

A képvise]_ő-testület errőf 6 iqen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodássa1 az
alábbi határozatot hozta:

Sály Kózség Önkormányzata Képviselő-testületének

23912016. (VIíf . 30. ) sz. határozata:

Tárgy:. Az adósságkonszolidációban nem részesült
or-rt o.*arryzatok f e j 1esztéseinek támogatására benyúj tandó
páIyázaL.

A képviselő*testüfet egyetértett a javaslattal, hogy
kerüljön benyújtásra az adósságkonszofidációban nem
részesüIt önkormányzatok fej 1esztéselnek támogatására a
páIyázat.

Pályázati célként kerüljön megjelölésre a település
központi részén a Kossuth Lajos utca járdaburkolat
felúj itása.

A képviselő-testüfet megbizta a polgármestert a páIyázat
határidőre történő benyújtására.

Fefefős: Fekete

Határidő: 2016.

Jánosné polgármester.

augusztus 31.

3. ) He7yi Vá7asztási Bízottság tagjainak kiegészí-tése, megwá7asztása

Előadó: Dr. Mo_]_nár Sándor )eqyző

Dr. Molnár Sándor jegyző: tájékoztatta a képviselő-testület, mely mindenki
elŐtt ismeretes, hoqy 2a16. október 2-án országos népszavazásra kerü]_ sor.
A szavazÓkórök feLülvizsgáJ_atát, körzetesitést ef kellett véqezni, ahol
megállapításra kerüft, hogy a választópolgárok számát tekintve nem indokolt
2 szavazőkör működése. Erre való tekintettel döntött az e tekintetben
elvégzendő feladatokról. A népszavazáson már 1- szavazókör működik a
könyvtár helyiségben. A vonatkozó törvényi rendelkezések alapján az egy
szavazókörös településen a szavazatszámfáfó bizottsá9 munkáját a helyi
választási bizottsáq 1átja ef.

Sály településen szükséqes kiegészíteni a helyi választási bizottságot,
mert nem álf rendefkezésre megfe],e]_ő számú taq és póttag, többen ;elezték
-lemondásukat.

A Helyi Váfasztási Troda vezetőjeként indítványt tett a Helyi Választási
Bizottsá9 tagjaira, póttagjaíra vonatkozóan, melynek elfogadását kérte a
képvi s elő-te s tü1 ettő]_ .
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Nagy János tag (személye váftozatfan: 44/2014. (VTII.13.) sz
került megválasztásra

Schweifer Edit Mária tag

Kiss Gábor tag

Lovász Bertalanné tag

Bihari Péter tag

Bódiné Mo]nár Anita póttag

Kocsisné Nagy Judit póttag

Tóth Lajosné póttag

Juhász Györgyné póttag

határozatLaf

Szabó Valéria képviselő: kérdése vo}t, hogy a képviselő-testÜlet tagjai
t,ehetnek-e indítványt a helyi választási bizottság tagjaira vonatkozóan.

Dr. Mo}nár Sándor jegyző: a helyi választási bizottság tagjaira vonatkozóan
a helyi váLasztási iroda vezetője tesz indílványt, azt a képviselő-
testületnek jogában á11 elfogadni, vagy elutasítani.

A képviselő-testület. 5 igen, 0 nem lzavazaLLal 2 Lartózkodással az alábbi
határozatot hozta a Helyi Választási Bizottság tagjaira vonatkozóan.

Sály Község Önkormányzata képvíselő-testületének :

240l2016. (VIII.30, ) sz. határozata:

Tárgy: Helyi Váfasztási Bizottság tagjainak megválasztása.

A képviselő-testü]et a következők szerint határozott: A
választási eljárásről sző]-ő, 2013. évi xxxvt. törvény 23.
§-a, vafamint a 2/2oL4. (VTI.24.) IM. rendelet 3. §-a
alapján Sály Közséq Önkormányzatának Képviselő-testülete
44/2oI4. (Vl11 .13.) sz. határozatával Választási Bizottságot
hozott, létre.

A helyi önkormányzat,i képvise]_ők és polgármesterek, valamint
a nemzetiségí önkormányzati képviselők váfasztásáná1
közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjait a képviselő-
testület 2Oa4. évben, mint több szavazőkőrös települést
i_Iletően válas ztotta meg.

A település már egy szavazókörre]- rendelkező, igy a
választási bizottság váIasztott tagjainak a száma 5, a
póttagok száma: legalább 2. A Helyi Választ,ási Bizott,sá9
tagjait, a szavazókörök összevonása, valamint választási
bizotEság megüresedett tagságának betölt,ése miatt a
képviselő-testúlet az a]_ábbiak szerint vá]-asztotta meg:
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Helyi Választási Bizottság tagjar:

Nagy János tag (szemólye változatlan: 44/2014. (VTTI.13.)
sz. határozattal kerüft megválasztásra

Schweifer Edit Mária tag

Kiss Gábor tag

Lovász Bertafanné tag

Bihari Péter tag

Bódiné Molnár Anita póttag

Kocsisné Nagy Judit póttag

Tóth Lajosné póttag

Juhász Györgyné póttag

Fe]_e]_ős: Dr. Mofnár Sándor jeqyző.

Határidő: 2016. augusztus 31.

4. ) Indítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné pol9ármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
SODEXO Magyarország Kft-ve)- kötött, gyermekétkeztetés fefadatainak ellátása
céljából megkötött szerződés auqusztus 31-ével 1ejár. Ahhoz, hogy a
gyermekétkeztetési feJ_adatokat továbbra is zökkenőmentesen biztositani
tudják szükséges, hogy szeptember 1-jétő1 december 31-éig terjedő időre
szerződ)enek a SODEXO Magyarország Kft-veJ_.

Szabó Valéria képviselő: nem értett egyet a javaslatta}, a 1egdrágábban
dolgozik a SoDEXo Magyarorszá9 Kft. , a minőséq is kifogásolható. Ne
hosszabbitsanak szerződést. Az önkormányzat másképp o1dja meg ezL a
fefadatot, bár érthetetfen számára, hogy miért az önkormányzat kötetessége
a Mozqásjavító Áltafános Iskofai inlézményben a gyermekétkeztetés
biztositása, ne váflalják fel ezt a fe}adatot.

Dr. Mofnár Sándor jegyző: a fe]adatot el kell látni,
joqszabály irja elő.

kötelező feladatként

Fekete Jánosné polgármester: a fefadat kötelező, a gyermekétkezetést az
Önkormányzatnak biztosítania ke11, ehhez elengedhetetlen, hogy áthidaló
megoldásként szeptember 1-jétő1 december 31-éiq terjedi időre szerződést
kÖssenek a SODEXO Magyarország Kft-vef. Az önkormányzat a 8O adagos
kapacitású konyhájáró1 és a jelenlegi rendefkezésre álló személyzettel ezt
a fefadatot képtelen ellátni, a napi ötszöri étkeztetést biztositani kelf.
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Javasofta a képviselő-testüfetnek, hogy foqadják €f, mivef más meg,o1dást
jelenleg nincs, hogy szeptember 1-jétől december 31-éi9 terjedő időszakra
vonatkozóan továbbra is a SODEXO Magyarország Kft. 1átja el a Mozgásjavitó
Áftafános Tskolában a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos fefadatokat.

A képvisefŐ*testüfet 5 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Sály Község Önkorm,ányzata képviselő-testületének:

247 / 2OL6 . (YIII .3O . I sz .}raLározaiuaz

Tárgy: SODEXO Magyarország KfL-vel feladatelfátási
szerződés megkötése.

A képviselő-testület a polgármester elóterjesztésében
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Áftalános
Iskola, Speciális Szakiskola, Kol1égium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Tntézmény Sályi Tagintézménye
tekintetében eflátandó köteIező gyermekétkeztetési feladatok
kapcsán felmerüft szükséqes tennivafókat.

A gyermekétkeztetés kapcsán a zavartalan feladate]-látás
biztosítása tekintetében javasolta, hogy 2016. szeptember 1-
jétől 2016. december 31-éiq terjedi időszakra vonatkozóan
kössön az önkormányzat szerződést a SODEXO Magyarorszáq Kft-
vef. (Budapest, ]1ka u. 31.)

A képviselő-testüfet a javas.latot elfogadva, megbízta a
polgármestert, hogy a gyermekétkeztetés kötelező feladat
zavartafan ellátása érdekében 2016. szeptember I-)éLőL 2aL6.
december 31-éiq terjedő idószakra vonatkozóan kössön
szerződést a SODEXO Magyarorszáq Kft-vef.

A képvisefő-testüfet megbízta a polgármestert a szerződ,és
aláirására.

Felelős: Fekete Jánosné polgármester.

Ee!cri1!9. 2016. szeptember 1.
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Fekete Jánosné pofgármester: mivef más
megköszönte a képviselők közremúködését
berekesztette.
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