35/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december
20-i soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám,
Szemenyei Sándor és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Kapuné Sin Anikó főtanácsos,
Skorka Pálné jkv. vezető.

Lengyel György: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a
testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Mórocz Lajos és Szemenyei Sándor
képviselőkre esik, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint.
Tárgy:

Előadó:

1

Orosházi Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodás módosításának elfogadása

Lengyel György
polgármester

2.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

Lengyel György
polgármester

3.

Közös hivatal szervezeti kereteinek meghatározása

Lengyel György
polgármester

4.

Bejelentések.

Lengyel György: A soron kívüli testületi ülés összehívását az indokolta, hogy a
tárgyalandó napirendi pontok sürgőssége miatt nem várható meg a következő soros
képviselő-testületi ülés.
1.

napirendi pont:

Orosházi Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodás módosításának elfogadása.
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási
Megállapodását több okból is módosítani kell. Egyrészt a 2013. 01. 01-től történő
közigazgatási átalakítás miatt, másrészt a társulási tagok száma bővül Árpádhalom
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Község Önkormányzatával. A társulásba azért kérte felvételét, mert földrajzi
elhelyezkedése miatt sokkal megfelelőbb. A társulási tagok közül senki nem látta
akadályát, de a döntést minden társulási tagnak külön-külön testületi határozatban
elfogadni. Javaslom én is, hogy adjuk elfogadó határozatunkat. Egyben kérem a
testület tagjait, hogy a Polgármestert és a Jegyzőt hatalmazzák fel a Társulási
Megállapodás aláírására.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
309/2012. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
Az Orosházi Kistérség Önkormányzatai a 2012. január 27.-én egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
•
A megállapodás 5. pontja az alábbira módosul:
5.
A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:
* a települések lakosságszáma 2008. január 1-jén
**a települések lakosságszáma 2009. január 1-jén
Békéssámson Község
Önkormányzata Képviselőtestülete

5946 Békéssámson, Fő tér 9.

Csanádapáca Község
Önkormányzata Képviselőtestülete

5662 Csanádapáca,
Felszabadulás út 31.

Csorvás Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Gádoros Község Önkormányzata
Képviselő testülete

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

Gerendás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5925 Gerendás, Petőfi u. 2.

Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5945 Kardoskút, Március 15.
tér 3.

Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestülete

5931 Nagyszénás, Hősök útja
9.

Orosháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

5900 Orosháza, Szabadság
tér 4-6.
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2584

2557

2847

2801

5597

5515

4130

4115

1476

1462

950

940

5499

5425

31034

30816

Pusztaföldvár Község
Önkormányzata Képviselőtestülete

5919 Pusztaföldvár, Rákóczi
u. 66.

Tótkomlós Város Önkormányzata
Képviselő–testülete

5940 Tótkomlós, Fő u. 1.

Árpádhalom Község
Önkormányzata Képviselőtestülete

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 7.

A Társulás lakosságszáma:

1937

1931

6527

6449

536
62581

62547

II. A II. fejezet „A társulás célja és feladatai” alcímű bekezdés 1. pontja az alábbira
változik:
II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös
céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen
megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg,
hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit) a 2.
pontban
és
a
IX.
fejezetben
(Átmeneti
rendelkezések)
foglaltak
figyelembevételével:
•
•
•

területfejlesztés,
egészségügyi ellátás,

szociális ellátás ( ezen belül alapellátásként a házi segítségnyújtás melyet a
kistérségi települési önkormányzatok látnak el, feladatellátási megállapodás
alapján, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

• család-, gyermek- és ifjúságvédelem,
• közoktatás (alap- középfokú oktatás-nevelés),
• közművelődés,
• település- és területrendezés, műemlékvédelem,
• természet- és környezetvédelem,
• katasztrófavédelem polgári védelem és tűzvédelem,
• közlekedés és vízgazdálkodás,
• közrend- és közbiztonság
• pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
• gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom.
Egyebekben a társulási megállapodás rendelkezései változatlanok maradnak.

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.
Felelős: Az okiratok aláírásáért:
Lengyel György polgármester és
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2012. december 31.
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2.

napirendi pont:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos
írásos előterjesztést, melyet dr. Mészáros Erzsébet jegyző készített, mindenki írásban
előzetesen megkapta. Mint ismeretes módosítására az iskola működtetése és
fenntartása változásai miatt van szükség. Eddig ezzel a szakfeladattal nem
rendelkeztünk, és a változás miatt ezt is be kell építeni. Az iskolánál foglalkoztatott 2
fő technikai dolgozó munkáltatói joga is ide kerül. Van-e szóbeli kiegészítése a Jegyző
Asszonynak?
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Szemenyei Sándor: Az Orosházi Önkormányzat teljesen kivonul a működtetésből?
dr. Mészáros Erzsébet: 2012. december 31-től meg fog szűnni a meglévő közoktatási
megállapodás, a működtetést mindenki végzi a saját településén. Ez kb. 15 millió
forint kiadást fog jelenteni.
Mórocz Lajos: Eddig 3 fő technikai alkalmazott volt és 2 fő említése történt.
dr. Mészáros Erzsébet: Az iskolatitkár munkáltatói jogát átveszi a Klebesberg
Intézményfenntartó Központ.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az SZMSZ módosítását.
Célszerűnek és szükségesnek látja a módosításokat. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy változtatás nélkül alkossa meg a rendeletet.
Lengyel György: Aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja kézfeltartással szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosító
rendelet-tervezetet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete
a Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (…)
számú önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 04.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
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3.

napirendi pont:

Közös hivatal szervezeti kereteinek meghatározása.
Előadó:
Lengyel György polgármester.

Lengyel György: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést dr. Mészáros Erzsébet
jegyző és Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos elkészítettek, melyet mindenki
előzetesen írásban megkapott. Abban részletesen minden le van írva, a jelenlegi
információk birtokában. Szinte napról napra történnek változások, mint ahogy
csökkent a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott létszám is. A
létszám a nagyobb települések javára változott. A döntést azért sürgős meghozni,
mert kapcsolódik szorosan a költségvetés tervezéséhez. A képviselők hozzájárulása
szükséges, hogy a normatíván felül, vállalja-e a költségeket a saját bevételei terhére,
vagy nem. Véleményem szerint fontos, hogy az apparátus a céljainknak megfelelően
és azt kielégítő létszámban megmaradjon. Idővel ez csökkenthető és szükségessé
vállhat, a feladatok egy része a járási hivatalhoz átkerül. Elhangzott az is, hogy 2 fő
részmunkaidőben legyen foglalkoztatva. Egyelőre 5 főben látszik biztosítottnak.
Kérem a testületi tagokat, hogy józan ésszel, fenntartható állásfoglalást hozzanak.
Dönteni kell abban, hogy
• állandó kirendeltség fenntartását vállalja-e, melynek a költségvetés szintjén az
elénk tárt számítások alapján nincs akadálya,
• hány fő alkalmazását vállalja,
• milyen munkaidőben?
Szemenyei Sándor: Helyes a beszámolóban, hogy lényeges dolgokat külön
pontokban tárgyal.
Az állandó kirendeltséget javaslom, anyagilag tudjuk működtetni, a lakosságnak is
jobb lesz. Az iskola működtetése miatt valóban több apparátus kell.
Lengyel György: Az állandó hivatali kirendeltségnek olyan funkciója is van, hogy a
Kardoskúton eddig fenntartott színvonalat tovább folytassuk. Kirendeltség helyben
tudjon működni. 2014. évtől mint ÖKO-falu kiépítése és fenntartása is elképzelhető
uniós támogatással. Ennek megvalósításához, majd fenntartásához szorosan
kapcsolódnia kell az állandó kirendeltség munkájának. Fontosnak tartom az EU által
támogatott egyéb fejlesztések megvalósítását. Ezzel egyetemben az iskolának is
erősödnie kell. Célunk, hogy csökkentsük a migrációt.
Mórocz Lajos: Egész idáig arra törekedtünk, hogy maradjon a hivatal. Ennek maradni
kell. Hogy hány fővel, a Jegyző Asszonynak látni kell, hogy mennyi munka van, hány
fő tudja ellátni. Az iskola sem volt kérdés, hogy működhessen.
Lengyel György A falugyűlésen és a lakosság előtt is ki kell állni, hogy negatív
konspirációk ne legyenek. Kérném a képviselőket, hogy helytálló, korekt döntést
javasoljanak. Vannak szakemberek, akik támogatnak bennünket céljainkban. Sajnos
a központi finanszírozási rendszer még nem stabilizálódott, további változásokra lehet
számítani.
Szemenyei Sándor: Rövid az idő. Közös hivatalban Kardoskút 2 főt kapott
normatívában. Ha 5 főben határozzuk meg, akkor 3 fő finanszírozását kell vállalnunk.
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dr. Mészáros Erzsébet: Kiadási oldalon 5 fő van, 2 főre állami normatívát kapunk,
tehát 3 főt kell finanszírozni.
Szemenyei Sándor: A létszám csökkentését bármikor megtehetjük?
dr. Mészáros Erzsébet: Igen.
Pusztai Ádám: Nem biztos, hogy az összes munka csökkeni fog. Érdemes
megfontolni, hogy csökkentsük-e a létszámot most. Javaslom 5 fő 8 órában történő
foglalkoztatását, és ha úgy látjuk, hogy szükséges, akkor tárgyalunk róla és döntünk.
Varga Pál: Az állandó kirendeltség nem lehet kérdés. Egyik alapvető célunk ez volt. A
létszámról most kell dönteni, Pusztai Ádám véleményével egyetértek.
Könnyebb évközben csökkenteni, mint most és ha kevés akkor újra bővíteni. Inkább
maradjon.
Lengyel György: Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a költségvetés tartaléka az utóbbi
időben nagy léptekben csökkent, de ez nem befolyásolja létszám, mert a normatíva
nőtt. Célunk, hogy fejlesszünk, kihasználjuk az újabb lehetőségeket, ehhez szorosan
kell az igazgatás kapcsolódása.
Egyetértek Pusztai képviselő javaslatával. A költségvetésbe 5 fő, 8 órában történő
foglalkoztatását javaslom tervezni. Ha időközben úgy látjuk, akkor a létszámban lehet
változtatni. Egyetértek a javaslattal.
Szemenyei Sándor: Én sem beszélnék létszámcsökkentésről, a gondolkodás logikus.
Támogatom az elképzelést.
Lengyel György: Alpolgármester úr véleményéhez csatlakozva, bármennyire fájó is,
de ha kicsúsznak a feladatok a kezünkből, létszámot kell csökkenteni. Célunk az
iskola megtartása, és számolni kell azzal is, hogy feltétlenül helyezzünk hangsúlyt a
pénzügyi tartalékokra is. Bízunk benne, hogy az iskola ebben a formájában – teljes 8
osztály – fennmaradhat.
Varga Pál: Kormányzati szinten követelik a létszámot csökkenteni. Most még a
költségvetésünk megengedi a nagyobb létszám foglalkoztatását. Azt javaslom, hogy
5 fő 8 órában maradjon állandó kirendeltségként.
Lengyel György: Teljesen egyetértek és bízunk abban, hogy az iskola fennmaradása
és a további fejlesztési céljaink szükségessé teszik ezt a létszámot fenntartani. Aki
egyetért az elhangzott javaslatokkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
310/2012. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
Csanádapáca
Község
Önkormányzatával, valamint Pusztaföldvár Község
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Önkormányzatával létrehozandó közös hivatal
keretein belül állandó kirendeltség működtetését
biztosítja, 5 fő 8 órában foglalkoztatott
köztisztviselővel.
Az normatív állami támogatáson felül jelentkező
kiadások fedezetét az önkormányzat saját
forrásból, költségvetése terhére biztosítja.
Mórocz Lajos: Érdeklődik mi volt a hétfői közös hivatal létrehozásával kapcsolatos
megbeszélésen.
Lengyel György: Dr. Mészáros Erzsébet látná el az állandó kirendeltség vezetői
feladatait. Nem kívánnak beleszólni a mindennapi munkába. Dr. Lipták Péter jegyző
úr heti egy alkalommal, illetve a testületi üléseken lenne itt. Ezért ő nem akart külön
juttatást, de megítélésünk szerint Kardoskút részéről is szükség van hozzájárulásra.
Pusztaföldvár és Csanádapáca vonatkozásában a 50-50 %-ban oszlik meg a jegyző
bére. Kardoskúton is ellátná az előírt jegyzői feladatokat. Szeretné a kirendeltség
önállóságát meghagyni.
dr. Mészáros Erzsébet: 2013. február 1-től csatlakoznánk, ami január hóban soron
kívüli ülés megtartását valószínűsíti.
Lengyel György: A polgármesterek szeretnék, hogy a települések önállósága
megmaradjon. Testületi üléseken tárgyaltak, egyhangúan megszavazták, hogy
hozzájárulnak az önálló kirendeltség működéséhez.
Kapuné Sin Anikó: A megbeszélésen szó esett a közös hivatal közös költségeiről is,
azt nyilatkozták, hogy nem kérnek semmi hozzájárulást.
Mórocz Lajos: Biztos hozzá kell járulni a jegyző jövedelméhez.
B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: A Munkaügyi Központ támogatásával 2 főt 90 %-os
támogatottsággal, december 12-től, február 28-ig bealkalmaztunk közmunkára.
Elsődleges feladatuk a síkosság-mentesítés és a hóeltakarítás. Újabb megkeresésre
január 2-től március 26-ig plusz 1 fő bealkalmazását 8 órában 100 %-ban támogatja
a Munkaügyi Hivatal, szociális jellegű feladatokat fog végezni.
Eddig a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségüket
a Családokért Bt. közreműködésével teljesítették. A kistérség is tudja biztosítani e
feladat ellátását. Megkérdeztem Tibáné Hamvasi Zsuzsannát, aki eddig is végezte a
feladatot, szívesen vállalja tovább is. Ennek akadályát nem látom, amennyiben a
testület egyetért, akkor javaslom, hogy továbbra is őt bízzuk meg e feladat
végzésével.
Pusztai Ádám: Javaslom a Családokért Bt-t megbízni a feladat ellátásával.
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Lengyel György: Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
311/2012. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családokért Bt-vel 2013. december 31-ig
meghosszabbítja a szociális törvényben előírt
együttműködési
kötelezettség
teljesítésére
vonatkozó megbízási szerződést.
A fedezetet a 2013. évi költségvetés terhére
biztosítja.
A szerződés aláírására felhatalmazza Lengyel
György polgármestert.
Felelős:
Lengyel György polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2013. január 15.
Lengyel György: A gyermekorvosi feladatokat eddig ellátó orvos bejelentette, hogy
betegsége miatt tovább nem vállalja a feladatok ellátását.
Kérem a testület felhatalmazását, hogy ezzel kapcsolatban a szükséges lépéseket
megtegyem, mert a gyermekorvosi ellátásra szükség van.
Dr. Bradean Constantin: A gyermekorvos nagyon beteg. Tanácsadást látott el eddig,
erre továbbra is szükség van.
Lengyel György: Kérem a képviselőket kézfeltartással szavazzunk a gyermekorvosi
feladatok ellátásával kapcsolatos tennivalókról, és ehhez a felhatalmazásomról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
312/2012. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Lengyel
György
polgármestert, hogy keressen gyermekorvost a
feladat ellátására, és felhatalmazza, hogy a
szerződést kösse meg.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. január 10.
Lengyel György: Új dolgozó, közmunkás bealkalmazása, esetlegesen a régi dolgozók
munkavédelmi felújító oktatását is végezni kell. A jelenlegi jogszabályok alapján az
alkalmazottak
létszámától
függően
meghatározott
vizsgával
rendelkező
munkavédelmi felelős szükséges. Ezt célszerű több önkormányzat által alkalmazott
személlyel biztosítani. Simon László Úr képzett szakember, aki szívesen vállalja ezt a
feladatot nálunk is. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy ha felhatalmaznak, akkor ki
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fogunk dolgozni egy megfelelő megállapodást, és annak alapján biztosítjuk a
munkavédelmi feladatok ellátását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
313/2012. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Lengyel
György
polgármestert, hogy a munkavédelmi feladat
ellátásának biztosítása érdekében tegye meg a
szükséges
lépéseket
és
felhatalmazza
a
megállapodás aláírására.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. január 10.
Lengyel György: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Alföld Consulting Bt.
meglátogatott és tájékoztatott, hogy pályázatírással, és kivitelezéssel foglalkoznak.
Korábban is keresték ezzel az önkormányzatot, felajánlva segítségüket. Komplett
pályázati munkákkal rendelkeznek. Kardoskúton épülő, ifjúsági szálló pályázatát és
kivitelezését is ők végzik. Konkrét pályázati lehetőséget ajánlanak a Művelődési Ház
felújításával kapcsolatban is. Széles kapcsolatokkal rendelkeznek. Ha esetleg ilyen
feladatok elé állunk, őket is megkereshetjük.
A képviselők kívánnak-e bejelentéssel élni?
Varga Pál: Holnap, 21-én jelenik meg a Hírmondó. A lakosság körében felmerült,
hogy ne a közmunkásokkal juttassuk el a lakosokhoz. Kérek javaslatot, hogy kikkel
kézbesítsük és mi módon.
Szemenyei Sándor: Én jegyeztem meg, nem a közmunkásokkal történő terjesztést
kifogásoltam, hanem azt, hogy három közmunkás együtt jár, miért nem hárman
külön-külön. Egyik kézből adták a másikba, nem nagy munkaintenzitást mutattak.
Varga Pál: Konkrétan a közmunkások ellen hangzott el. Tőlem kihordhatják a
közalkalmazottak is, vagy akár a képviselők.
Szemenyei Sándor: Ha közvetlen munkairányítójuk lesz a közmunkásoknak, akkor
jobban ki lesz használva a munkaidejük és jobban is lehet követni a végzett munka
minőségét és mennyiségét. Szét kell nézni a képviselőknek is, nyitott szemmel
járjanak és lehet munkát találni. A lángossütő előtt el van törve a pad.
Lengyel György: Semmi probléma, a közmunkások munkája ki fog bővülni. A munkák
elosztásánál valóban voltak kérdések az elmúlt hónapokban. Erről már beszéltünk,
egyfajta munkarendszerre van szükség. Az újságot továbbra is kihordhatják.
Mórocz Lajos: Egyetértek az előttem elhangzottakkal.
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Lengyel György: Köszönjük szépen az észrevételeket, a jövőben is jelezzék,
megbeszéljük.
Pusztai Ádám: A megrendelt ruhakonténerrel kapcsolatban érdeklődöm, mi van vele?
A lakosok gyűjtögetnek és érdeklődnek, keresik hol van.
dr. Mészáros Erzsébet: A megállapodás megkötésre került, más az ügyben nem
történt.
Lengyel György: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni
az aktív tanácskozást a testületi ülést bezárja.
Áldott, Békés Karácsonyt, meghitt ünnepeket kíván mindenkinek.
Kmft-,

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Szemenyei Sándor/
képviselő

10

