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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 31.  

napján 17.00 órakor tartott  nyílt üléséről. 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:       Solymosi Konrád Ferenc       polgármester 

                                          Császár István                        képviselő 

                                          Császári Ildikó                       képviselő 

                                          Kömlei Viktor                        képviselő 

                                          Makóné Fenyvesi Tímea       képviselő 

                                          Sziklai Máté                           képviselő 

                                          Szolnoki Csaba                       képviselő 

 

                                           dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta            jegyző 

 

                                          Markovics György Pál             Bizottság  külsős tagja 

                                          Halász Rezső                            Bizottság külsős tagja 

 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester köszönti a képviselőket és a megjelent külsős 

bizottsági tagok közül Halász Rezsőt és Markovics György Pált. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes.  Felkéri Halász Rezsőt és Markovics György Pált, hogy külsős bizottsági 

tagként  tegyék le az esküt, mivel az alakuló ülésen távolmaradásukat jelezték. Az eskü 

előolvasójának felkéri dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyzőt. 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta előmondja az eskü szövegét.   

 

A külsős bizottsági tagok az alábbi esküt teszik:  

 

„ Én, ……….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a bizottsági 

tagsági tisztségemből eredő feladataimat a Bükkszentkereszt fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!" 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester köszöni, hogy a tagok elfogadták a tagságot. 

Előadja, hogy az ülés nyílt, a tagok részt vehetnek rajta. Markovics György Pál elköszön.  
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Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc polgármester ismerteti a meghívóban megjelölt 

napirendi pontokat:   

1. Javaslat a szociális célú tüzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

2. Egyebek 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc polgármester  
 

 A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

1. napirendi pont: Javaslat a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati  

         rendelet megalkotására 

                                   Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

 

 

Javaslat 

a szociális célú tűzifajuttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

  Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A település 

által benyújtott pályázat alapján 89 erdei köbméter keménylombos tűzifa támogatásban 

részesül az önkormányzat.  A támogatás mértéke összesen 1 921 510,- Ft azaz egymillió-

kilencszázhuszonegyezer-ötszáztíz forint.   

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a pályázat benyújtásával vállalta, hogy a szociális 

rászorultságot és a 2019.évi igénylés feltételeit –legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását 

követő 10. napon hatályba lépő–rendeletben szabályozza akként, hogy  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy –tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására –települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők ) jogosult előnyt élvezzen, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és  

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A támogatói okirat alapján mindkét támogatás esetében a tüzelőt 2020. február 17. napjáig 

kell kiosztani, a támogatással 2020. április 15-ig kell elszámolni a Magyar Államkincstár felé. 

A támogatói okirat előírja, hogy a tűzifa, valamint a szén kiszállításából –ideértve a 
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rászorulókhoz való eljuttatást is-származó költségek a Kedvezményezetett terhelik. Az előző 

évek gyakorlata és a pályázati kiírásban szereplő feltételek figyelembe vételével elkészítésre 

került a szociális tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet tervezete. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény17.§(1) bekezdése alapján a rendelet-

tervezet címe: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő testülete ... /2019.(.....) Önkormányzati 

Rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól. 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

A rendelet elfogadásával az arra rászorulók tűzifa támogatáshoz juthatnak, így csökken az e 

téren őket terhelő kiadások összege. 

 

Költségvetési hatása: A költségvetésben biztosítani szükséges az önrészt és a szállítás 

költségét.  

 

Környezeti, egészségi következményei: A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, 

mint az esetleg a szegényebb családok által használt egyéb anyagok eltüzelése. Emiatt, ha kis 

mértékben is, de csökkenhetnek az allergikus és asztmatikus, illetve légzőszervi betegségben 

szenvedők tünetei. Ugyanakkor a fűtetlen lakások miatt kialakuló megfázásos betegségek száma is 

csökkenhet, mely által a gyógyszerfogyasztás is mérséklődhet.    
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb 

munkaterhet ró a szociális ügyintézőre, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett, ezen, 

várhatóan nagyszámú kérelem átvétele, ellenőrzése, Szociális Bizottság általi elbírálásra 

előkészítése és a határozatok meghozatala is rá hárul. Ugyanakkor jelentős többlet feladatot 

jelent azon személyek részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket 

intézik.  

 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A pályázaton való támogatás felhasználásának érvényesülése.  

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén a pályázati feltételeknek az önkormányzat nem felel meg, 

így a támogatás felhasználását nem teszi lehetővé.   

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

 

A tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi 

feltételek a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalon belül biztosítottak.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat képviselő testületének 

 …/2019 (….. önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól 

 

(TERVEZET) 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10 § (1) bekezdése alapján tekintettel a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9 

pontjában szabályozott települési önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímre, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és a 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

                                                              1 §  

A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és az egyes 

helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26) önkormányzati rendelet 1. §- ában foglalt 

eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

                                                            2 §  

(1)Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, amelyben időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 

fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 350 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át és a lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az 

- aktív korúak ellátásában részesülők, 

- időskorúak járadékában részesülők, 

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

- kiskorú gyermeket nevelők, 

- közfoglalkoztatásban részt vevők 

- egyedül élő nyugdíjasok. 

(3) Háztartásonként legfeljebb 2 m³ tűzifa adható. 

(4) A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. 

(5) A szociális célú tűzifa támogatásról a Szociális Bizottság jogosult dönteni. 

(6) A támogatás iránti igényeket 2020. január 3. napjáig lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

 (7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 89 

köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel 
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kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi 

jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára. 

3. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

   (2) A rendelet 2020. április 15. napján hatályát veszti. 

  Solymosi Konrád Ferenc                                                   dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

        polgármester                                                                             jegyző 
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1. melléklet a  …./2019. (……) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2020. január 3. 

KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 

Alulírott  

Kérelmező neve: …………………………………………………………………. 

Születési neve: ………………………………………………………………………………. 

Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………… 

TAJ száma: …………………………………………………………………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………. 

Kérem, hogy részemre Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben 

nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló …./2019(….) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert háztartásomban az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át 

(99 750,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 400 %-át (114 000,-Ft). 

 A kérelem elbírálásánál előnyt élvezek, mivel: 

a) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma
. 

 

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma
. 

 

c) települési támogatásra, lakásfenntartási  támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

e) közfoglalkoztatásban részt vevők 

f) kiskorú gyermeket nevelek 

g) egyedül élő nyugdíjas vagyok.  

 

 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256
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KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI 

 

 

Név, születési név is 
Családi állapota 
Rokoni kapcsolat 

Születési idő TAJ szám Anyja neve 

1. 

  
 év hó nap 

   

 

2. 

  
 év hó nap 

   

 

3. 

  
 év hó nap 

   

 

4. 

  
 év hó nap 

   

 

5. 

  
 év hó nap 

   

 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelme 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

1. 
Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

        

2. 

Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó 

        

3. 
Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

        

4. 
Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

        

5. 
Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folvósított ellátások 

        

6. Egyéb jövedelmek         

7. 
Összes jövedelem 
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Kijelentem, hogy ingatlanom tűzifával fűthető.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Bükkszentkereszt, …………………………. 

 

                                                                                                  ....................................................  

                                 kérelmező       

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 

 

 

Egy főre jutó jövedelem:                                               ……………………………….. 

                                          ( ügyintéző tölti) 
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Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a szociális  tűzifa megvan. 89 köbméter az 

ifjúsági tábor területén van tárolva. A kiszállítás nem kis feladat. Amikor elkezdik kihordani, akkor 

azoknak a dolgozóknak fizetne az önkormányzat túlórapénzt, akik a kihordásban részt vesznek.  

 

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő kérdezi, hogy a tavalyi rezsicsökkentéses fa kiosztására mikor 

kerül sor?  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy az egyebekben szeretne erről tájékoztatást 

nyújtani.  

Észrevétel nem hangzott el. 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 

következő rendeletet alkotta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat képviselő testületének 

 15/2019 (X.31) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól 

 

  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10 § (1) bekezdése alapján tekintettel a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9 

pontjában szabályozott települési önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímre, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és a 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

                                                              1 §  

A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és az egyes 

helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26) önkormányzati rendelet 1. §- ában foglalt 

eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

                                                            2 §  

(1)Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, amelyben időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 

fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 350 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át és a lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az 

- aktív korúak ellátásában részesülők, 

- időskorúak járadékában részesülők, 
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- települési támogatásban részesülők, különösen a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

- kiskorú gyermeket nevelők, 

- közfoglalkoztatásban részt vevők 

- egyedül élő nyugdíjasok. 

(3) Háztartásonként legfeljebb 2 m³ tűzifa adható. 

(4) A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. 

(5) A szociális célú tűzifa támogatásról a Szociális Bizottság jogosult dönteni. 

(6) A támogatás iránti igényeket 2020. január 3. napjáig lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

 (7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 89 

köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel 

kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi 

jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára. 

3. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

   (2) A rendelet 2020. április 15. napján hatályát veszti. 

 

  Solymosi Konrád Ferenc                                                   dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

        polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

 



  
 

11 
 

1. melléklet a 15/2019. (X.31) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2020. január 3. 

KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 

Alulírott  

Kérelmező neve: …………………………………………………………………. 

Születési neve: ………………………………………………………………………………. 

Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………… 

TAJ száma: …………………………………………………………………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………. 

Kérem, hogy részemre Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben 

nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló …./2019(….) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert háztartásomban az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át 

(99 750,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 400 %-át (114 000,-Ft). 

 A kérelem elbírálásánál előnyt élvezek, mivel: 

a) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma
. 

 

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma
. 

 

c) települési támogatásra, lakásfenntartási  támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

e) közfoglalkoztatásban részt vevők 

f) kiskorú gyermeket nevelek 

g) egyedül élő nyugdíjas vagyok.  

 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256
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KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI 

 

 

Név, születési név is 
Családi állapota 
Rokoni kapcsolat 

Születési idő TAJ szám Anyja neve 

1. 

  
 év hó nap 

   

 

2. 

  
 év hó nap 

   

 

3. 

  
 év hó nap 

   

 

4. 

  
 év hó nap 

   

 

5. 

  
 év hó nap 

   

 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelme 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

1. 
Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

        

2. 

Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó 

        

3. 
Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

        

4. 
Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

        

5. 
Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folvósított ellátások 

        

6. Egyéb jövedelmek         

7. 
Összes jövedelem 
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Kijelentem, hogy ingatlanom tűzifával fűthető.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Bükkszentkereszt, …………………………. 

 

                                                                                                  ....................................................  

                                 kérelmező       

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 

 

 

Egy főre jutó jövedelem:                                               ……………………………….. 

                                          ( ügyintéző tölti) 

 

2. Napirendi pont: Egyebek 

       Előadó: Solymosi Konrád Ferenc polgármester  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy november10-én lenne az 

ifjúsági táborban egy vacsora. Ez egy pályázat keretein belül zajlana, a projekt címe: „Networks of 

Towns” 2017-2 application No 595260-CITIZ-1-2017-2-HU-CITIZ-NT, magyarul: Európa az 

állampolgárokért. A programban 21 partner vesz részt 16 nemzettel. Ez a pályázat 2 éve íródott. 

Répáshuta, Bükkszentkereszt, Bükkaranyos településekről több delegált volt különböző országokban. 

Több önkormányzati dolgozó és képviselő is ellátogatott külföldi országokba a pályázat által. Ahol 

volt képviselő vagy dolgozó, ott maximális volt a vendéglátás, ezért szeretné, ha a Jácsics Emil séf 

által 300 000 Ft-ért megcsinálnák a gourmet felszolgálást. Több felszolgáló lesz, ezt követően kareoke 

parti van meghirdetve. Vasárnap érkeznek a vendégek, ezek települések képviselői. A közösségi 

házban lenne egy workshop, aztán 19. 30-tól egy vacsora. 35 fő külföldi delegáció, nemzetiségi 

önkormányzattal, kötetlen beszélgetés. Az önkormányzat része 100 ezer forint lenne, 100 ezerrel  a 

nemzetiségi önkormányzat, 50 ezerrel Bükkaranyos és 50 ezerrel Répáshuta beszállnak. Így nem kerül 

csak egy normál vacsorába. Aki tud, mindenki vegyen részt. Szeretné, ha Császári Ildikó részt venne, 

mert volt külföldön is és nagyon sikeres előadást tartott. Sajnálatos módon az utolsó utáni pillanatban 

volt megvásárolva a repülőjegy, ezért nagyon drága volt, ez a mostani vacsora belefér. Szombaton a 

vőfélyfesztivál lesz Arnóton, vasárnap Répáshután ebédelnek, úgy jönnek Bükkszentkeresztre. 

Javasolja, hogy az önkormányzat a program illetve a vacsora lebonyolításához 100 000,- Ft-tal 

járuljon hozzá.  
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Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

110/2019 (X.31) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: rendezvény támogatása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Networks of 

Towns” 2017-2 application No 595260-CITIZ-1-2017-2-HU-CITIZ-NT, magyarul: Európa az 

állampolgárokért című pályázat keretein belül Bükkszentkereszten 2019. november 10. napján 

rendezett rendezvény vendéglátással kapcsolatos kiadásaihoz 100 000,- Ft-tal azaz százezer forinttal 

hozzájárul.  

Határidő: 2019. november 10. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

 

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a pályázatokkal kapcsolatban ki 

van adva egy kivitelezőnek a színpados pályázat, hogy árazza be. A bölcsőde pályázat beárazása 

keddre meg fog történni. A kisebb futó pályázatok haladnak. Az iskola az idősek napjára elkészül. 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy vannak fenntartásai a kivitelezés minőségével kapcsolatban. 

Volt valamelyik nap az iskolában, és nézelődött.  

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy egy bejárást kell tartani mindenképpen.  

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy csak az esztétikára figyelt oda, szebben is lehet dolgozni. Ezt 

nem egy két évre csináltatja az önkormányzat.   

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy van mit javítani. Másik csapatot hozott a 

kivitelező. 5 év garanciát ad rá. 

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy utána nézett a céginfós rendszerben, 1 fő 

bejelenttet alkalmazottja van a kivitelezőnek. Kérdezi, hogy alkalmi munkavállalókkal, vagy 

alvállalkozóval dolgozik-e. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ezzel nincs probléma, kivitelezőket kér. 

Megkéri Makóné Fenyvesi Tímeát, hogy hozzon kivitelezőket, akiknek van apparátusa hozzá.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy garantálja, hogy talál kivitelezőket hozzá.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy mondta, hogy sok a probléma. Várja, hogy 

hozzanak a képviselők is kivitelezőket, akik ingyen beárazzák a munkákat. Ha sikeres, a közbeszerzést 

indíthatja az önkormányzat.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a költségvetést és beárazást egyesek elkészítik 

ingyen is vagy aprópénzért. Több évig fogja nézni ezeket a település közpénzből épül, kifogástalanul 

kell kinéznie.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ez a pályázat 2016-os. 
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Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy ezzel tisztába van. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy akkor azzal is tisztába vagy, hogy sok 

beárazás történt ingyen és bérmentve. Volt olyan beárazás, amit az önkormányzat nem tudott volna 

kifizetni. Ehhez is hozzá kell tenni, az önkormányzaton múlik, hogy átveszi-e.  5 év garancia van, ha 

nem tetszik meg lehet beszélni, hogy javítsák ki.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a szerződéses összeg 5 %-át visszatarthatja az 

önkormányzat jól teljesítési garanciaként, és ha eltelik az 5 év, akkor visszakapja a kivitelező.  

 

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy azért ne felejtse el a testület, hogy a jelenlegi 

polgármester az idén vette kézbe az iskola felújítását, ami már 3 éve folyamatban van, és azért most 

már épül. Ezzel együtt is ki kell menni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy itt azon van a hangsúly, hogy az 

önkormányzat milyen feltételt támaszt. Kéri Makóné Fenyvesi Tímeát, hogy a színpad pályázathoz 

szerezzen kivitelezőt.   

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy nyilvánosan meg kell hirdetni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy meg van hirdetve, jelentkeztek is rá, be van 

árazva 24 millió plusszal. A legutóbbi 16 millió pluszos. Olyan kivitelezőt kell keresni, aki hajlandó 

kevesebb pluszért megcsinálni. Ha meghirdetheti az önkormányzat, többen fognak jelentkezni, de a 

közbeszerzés nyertese az lesz, aki a legkevesebb pluszból kihozza. Ha ez 21 millió, azt az 

önkormányzatnak biztosítani kell. 

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy önerő nem áll rendelkezésre.  

 

Kömlei Viktor képviselő kérdezi, hogy lehet –e kivitelezőnek odaadni a polgármester telefonszámát?   

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy ha egyszerű laikus szóvá teszi, hogy nem szép a 

munka, akkor az már érdekes. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy lehet találni hibát utólag. Most fűteni kell a 

tornatermet, ami plusz költség, ezt is rá fogja hárítani a kivitelezőre. Bízik benne, hogy a homlokzat 

befejeződik, a tornateremből van kétségei.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a befejezési idő november 30-a ?    

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy igen, november 30-a, a jövő héten egy 

bejárást kell kezdeni, délután 16 00 óra után.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy hajlandó szabadságot is kivenni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy minden kérdésre szívesen válaszol, anyagokat 

küld, ha kéri a testület. Fontos még a naptár. Minden évben készít naptárt az önkormányzat, árajánlatot 

kér, és a következő ülésen dönthetnek. Külterületi képeket szeretne beletenni.  

A november 10-ei rendezvényre az ital bor sör pálinka felajánlásokból lesz.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy a kishollósiak megkeresték az építkezéssel kapcsolatban. 

Szeretné megkérdezni, hogy a fórum jegyzőkönyve meg van-e.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy volt kint személyesen. Még ebben az évben 

össze kell hívni egy megbeszélést, hogy értesítsék a lakosokat.  
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Császári Ildikó képviselő előadja, hogy legyen ott olyan, aki ért hozzá 

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a tulajdonos építtető és a lakosok között 

összehoz egy fórumot, amin ő nem fog részt venni, csak megnyitja, hogy az érdekeltek egymással 

tárgyaljanak. Az önkormányzat sem lát mindent tisztán, mivel az építési engedélyeztetés nem itt zajlik.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy sürget az idő. Kérdezi, ki a felelős a honlapért. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy Iványi Csaba felesége 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy lehetne azon is frissíteni 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ha tudnak jobb üzemeltetőt hasonló áron, 

nyugodtan ajánljanak. Most havi 50 ezerért csinálják a honlapot. 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy szeretné, hogy legyen élőbb a honlap. 

 

Császár István képviselő előadja, hogy javasolja, hogy legyen hivatalos facebook oldal. 

 

 Császári Ildikó képviselő előadja, hogy erre szükség van.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a következő költségvetésben a falutévét be 

kell indítani. Árajánlatot kért, 6 millió forint lenne. Képújság lenne, de még nem akar többet mondani, 

mert nem ásta be magát. Egy belső tv kellene. A település életében ez meghatározó volt. Az idősek 

inkább a tévét nézik.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy a levegő munkacsoportnak írtak bükkszentiek, mert 

aggasztó a műanyagégetés. Kellene egy fórum, mert nem tudják az emberek, milyen károsak ezek az 

anyagok. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy aki érez egy kis öntudatot, akkor 

közösségépítés alapján kell ezt elérni. Úgy látja, hogy ha többször el van mondva, több fórumon, 

akkor jobban hat. 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy iszonyú büntetéseket lehet kiszabni.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja,  hogy ez bűncselekmény, nyugodtan fel lehet 

jelenteni.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy ezeket el kell mondani. A hatása a környezetre elképesztő. 

Répáson már mértek. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy  korábban mértek itt is. Régebben volt 

kezdeményezés, hogy gyógyhatású levegővé nyilvánítsák Bükkszentkereszt levegőjét, azért kell 

szemléletváltást végrehajtani.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy van olyan, akinek nincs műanyag gyűjtő kukája. 

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy találtak szemetet az erdőben, amiben benne 

volt a hivatalos papír, így derült ki, hogy ki vitte oda.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a kutyasétáltatáskor 6 db tévét látott az erdőben. 
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Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy erre forrást kell találni. A családi házak száma 

300 alatt van, az üdülők száma 400 fölött. Az üdülőknél ahol a szemetet az önkormányzat szállítja, 

kísérletet kell tenni arra, hogy átszervezi az önkormányzat. A zsákos szállítás nyomon van követve. 

 

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy el kell érni, hogy a hétvégi házasok ne a közkukákat 

tömjék meg, tegyék ki a zsákot.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy új szemeteseket is ki kell tenni.  

 

Halász Rezső külsős bizottsági tag előadja, hogy konténert ne tegyetek ki az üdülőre, mert mellé 

teszik a szemetet, ha megtelik. Ebből korábban rengeteg probléma volt.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy az idei évben értékesített ingatlanokról kérne kimutatást, 

mert szeretné tudni, hogy az értékesítések milyen áron folytak.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a Pihenő büfé mínusz volt, a Kék Sólyom 

Vendégház plusz. A kimutatás meg lesz. Nem okozott anyagi hátrányt az önkormányzatnak az 

ingatlaneladás.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy csak azért érdekli, mert korábban az volt az elv, hogy nem 

értékesít ingatlant az önkormányzat 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy  korábban meg lehetett bízni a 

polgármesterben.  

 

 Császár István képviselő előadja, hogy véleménye szerint az ingatlaneladás kárt okozott, mert az 

ingatlanok árát felélte az önkormányzat.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a károkozást kikéri magának. Az a testület 

adta el, aki úgy döntött korábban, hogy megveszi, és felújítja.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy a kishollósi telekeladásból vette meg az önkormányzat 

ezeket az ingatlanokat. Így a telek sincs meg, a pénz el lett költve olyan ingatlanokra, amelyeket utána 

eladott az önkormányzat.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a pénz meg van. 

 

Császár István képviselő előadja, hogy a pénz fel lesz használva, nem marad meg. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az ifjúsági táborba meg a különböző 

pályázatokba rengeteg plusz pénzt tett az önkormányzat, az bőven meg volt 25 millió forint. Ezért kéri  

ki a vagyoni hátrány okozását.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy néhányan ragaszkodnak a képviselők közül a 

pénzügyi bizottsághoz, és van ember.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy örül neki az előző ciklusban is volt.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy későn került létrehozásra.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kérdezi, hogy miért került későn létrehozásra? 

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy addig, amíg kialakul a bizalom, erre szükség van.  
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Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy abba nem fog belemenni, hogy csak arról 

szóljon, hogy a saját munkát nehezítse.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy helyi külsős tagot szeretne.  Szabó György 

cégének a székhelye van Budapesten és telephelye itt. Létesítse ezt Bükkszentkereszten. Rá lehetne 

hatni 

  

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy nyugodtan vegye fel a kapcsolatot velük.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy két cégnek itt van a székhelye. A legnagyobb forgalmú 

Györgyteának itt van a székhelye.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy nem mindegy milyen arányban fizeti ide az 

iparűzési adót. Majd megnézi a céginfóba.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kérdezi, hogy tudsz rá hatni? 

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy majd valamit kitalál a testület.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a javaslatot meg kell tenni. Nincs új a nap 

alatt. 

 

 Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a település érdekét az szolgálná, hogy ezt hogyan 

oldja meg a testület, azt kitalálja.  Nem tartja feleslegesnek a pénzügyi bizottságot.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy a megkapott költségvetés nagyon bonyolult.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy eddig ez a legegyszerűbb költségvetés. A 

következő ülésre felhívja az Orosz Istvánékat, ők tudnak válaszolni a különböző kérdésekre. .  

 

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy  a kishollósi tervet meg kellene nézni, a legelsőt amit 

behoztak. Mert nem teljesen az volt bemutatva akkor, mint ami most épül.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ő is el van hűlve.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy ott nem egy légből kapott dolgot hozott problémaként a sok 

ember.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy olyan állításokat tett a Lopes-Szabó Zsuzsa, 

amin ő is csodálkozott 

 

Császár István képviselő kérdezi, hogy mit szeretnének az emberek? 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy az engedély először 1 épületre szólt. Tájékoztatást nem 

kapott a lakosság. Nyomást kell gyakorolni, nem lesz nyugodalmas a jövő ezzel kapcsolatban.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy 2012-13-ban lett kijelölve a telek.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, normális párbeszéd kellene, hogy mi várható, 

legyen róla jegyzőkönyv.  

 

 Császári Ildikó képviselő előadja, hogy pályázati pénz is van benne. 
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 Császár István képviselő előadja, hogy nincs benne pályázati pénz, még eddig nem kaptak semmit. 

Ami most meg van építve az alsó részben lesz egy keverő, jobb oldalon egy öltöző, irodák, mögötte 

pedig egy raktár.  

 

 Szolnoki Csaba alpolgármester kérdezi, hogy a boltot is átköltözteti? 

 

 

Császár István képviselő előadja, hogy az majd épül egy másik helyen. Most az Őz utcán van, nem 

hangos. 

 

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, ez egy 400 milliós beruházás. Nem hiszi, hogy 5 

évre tervez. Sok településen ennek örülnének. A probléma hogy régen lett eladva. 

 

 

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy itt az önkormányzat már csak közvetíteni tud a lakók 

és a cég között, és tompítani a konfliktusokat.  

   

 

Császár István képviselő előadja, hogy 2014-től dolgozik ott. Ugyanúgy fog működni, mint eddig, 

nem hangos és nem jár szennyezéssel.  

 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy biztos megnő a közlekedés stb. Ott laknak.  

 

 

Császár István képviselő előadja, hogy nincs zaj, megy egy kompresszor. A zaj egy targonca lesz.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy lehet, hogy az ifjabb gyereke  itt fog munkát 

találni.  

 

 Császári Ildikó képviselő előadja, hogy ha viszont nem ide képzeli el az életét, nehezebben fogja 

eladni a házat. 

 

 Császár István képviselő előadja, hogy mégis minden házat most sikerült eladni az utcában. 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy az a CSOK miatt van. Itt sok családról van szó. Itt egy olyan 

ember kell, aki átfogó képet ad, aki tudja, hogy mi lesz felépítve.  

 

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy ha a közösség érdekeit nézzük, mégis a legnagyobb 

munkáltató. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy véleménye szerint a tulajdonos fog tudni tenni 

olyan lépéseket, amely megnyugtató a lakosságnak. 

 

Halász Rezső külsős bizottsági tag előadja, hogy ma egy építész konferencián szóba került ez az 

építkezés. Volt, aki azt kérdezte, hogy mi a probléma. Mondta, hogy talán ha beindul a munka, és 

kiderül, hogy nem olyan zajos, sok munkahely lesz, a dolog helyre fog kerülni. Véleménye szerint ezt 

az évet tekintsék a képviselők úgy, mint egy leltárt. Mindenki tiszta lappal indul. Mi mennyiért lett 

eladva nem számít, mert már csak tanulságokat lehet levonni. Polgármesterként korábban sokszor úgy  

jött  ide, hogy egy mérleget csinált, előnyök, hátrányok. Ha kiderül, hogy több és hatásosabb az előny, 

akkor jobban beleegyezett a testület.  
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Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, ez az év arról szólna, hogy mindenki magáévá 

tegye a tudást.  

 

Halász Rezső külsős bizottsági tag előadja, hogy várja a településfejlesztéssel kapcsolatos 

anyagokat.  

 

Kömlei Viktor képviselő javasolja, hogy térjenek vissza a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kérdésre, 

melyet Makóné Fenyvesi Tímea vetett fel korábban. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a rezsicsökkentéses fa meg van.  Nincs 

eldöntve, hogy legyen kiosztva. Ha az önkormányzat hordja 216 címre, 0,5 köbméterenként, egy 

fizikai munkás folyamatosan fát pakol. Nincs erre ember. Ha közalkalmazottakkal meg is oldja az 

önkormányzat, utána is rengeteg panasz lehet a mennyiségre.  Véleménye szerint a következő 

hétvégére hirdesse meg az önkormányzat, hogy 4 ember kalodába köböl, és szállítsa haza magának 

mindenki. 

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy már volt erre kifogás, hogy akkor, ha fuvarozási díjat is 

fizetni kell, akkor nem kapják meg a 12 ezer forintot.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy benne van a határozatban, hogy mindenkinek 

magának kell hazavinni.    

 

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy ha már neki kell hazaszállítani, akkor nem kap 12 ezret, mert 

költsége van a szállításnak és az lejön a 12 ezerből. Már hallani ilyen hangokat is.  

 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ezeket meg kell cáfolni. Az utalványozás 

kinek a költsége volt? Itt már elköltött az önkormányzat 600 ezer forintot, hogy ez ide legyen szállítva. 

Ha marad 78 cím, aki nem viszi el, akkor ezt egy vállalkozóra rá kell bízni. Ez 300 ezer forintos tétel. 

Több önkormányzattal beszélt, mindenhol nagyon sokba kerül az önkormányzatnak.  

 

Császár István képviselő kérdezi, hogy miért nem lehet pénzbe fizetni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy mivel itt vezetékes gáz van, nem tudtak ezzel 

mit tenni. Nagyon át kell gondolni ezt a szállítást.  

 

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy igazságtalan, hogy valakinek kiszállítja az 

önkormányzat.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy  ha   kifizeti az önkormányzat  a vállalkozót, 

akkor az 600 ezer forint.  

 

  Császári Ildikó képviselő kérdezi, hogy a lakók nem fizethetik ki? 

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy az önkormányzatnak meg van az autója 4 

köbméter ráfér, az 8 hely.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy nincs 4 ember, aki egész nap  pakol a platóra 

fel-le 216 címre.   

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy ő el tud menni a fáért, de az idősek hogyan fogják 

elvinni.  
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Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a vállalkozónak sincs erre embere, 

bármennyit fizet.   

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc polgármester a nyílt ülést bezárja, és zárt üléssel folytatódik 

a képviselő-testületi ülés.  

 

 

  

k.m.f. 

         dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta             Solymosi Konrád Ferenc  

                    jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 


