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TARTALOMJEGYZÉK

N a p i r e n d: fVleghozott döntések:

1. Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Hon’áíh Lajos polgármester

A rendelet tárya:
A: önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (111.3.) önkormányzati rendelet
mnódosításáró I

10/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

2. Tárv: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Osztöndíj rendszerhez
Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

A határozat tárgya:
Csatlakozás a Bz’rsa Htmgarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndí/rendszer 2023. évi
fbrdttlójához

71/2022. (JX.22.) Kvt. sz. hat.

3. Tárv: Egyéb előteijesztések. bejelentések
Előadó: Horváth Lajos polgármester

A határozat tárya:

MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kfi. szerződéses
támogató/ának támogatása

72/2022. iX.22.) Kvt. sz. hat.

Felgyő, külterület 0] 8 7/1/A hrsz-ú ingatlan megvásárlása
73/2022. (1X.22.) Kvt. sz. hat.

2023-2037 időszakra vonatkozó gördölőíéjlesztési tervek jóváhag) ása
74/2022. UX.22.) Kvt. sz. hat.

Gépjárm tívásárlás

75/2022. (IX 22.) Kit. sz. hat.

Az Új életfi nevt7 program támogatása
76/2022. (‘IX.22.) Kvt. sz. hat.

76/2022. (IX 22.) Kvt.sz. hat. -ig
10/2022. (‘IX. 22.) önk. rend. -ig



7
3

HATÁROZATOK LISTÁJA

+ 71/2022. (IX.22.) Ki’t.sz.hat.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ÖsztöndUrendszer 2023. évifordulójához

+ 72/2022. (IX. 22.) Kvt.sz. hat.

MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Lég/mentő Nonproj7t Kft.
szerzá’déses támogatójának támogatása

+ 73/2022. (IX.22.) Kvt.sz.hat.
Felgyá’, külteriilet 018 774/A hrsz-á Ingatlan megvásárlása

+ 74/2022. (1X22.) Kvt.sz.hat.
2023-2037 időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési tervekjóváhagyása

•t• 75/2022. (IX.22.) Kvt.sz.Izat.
Gépjármnűvásárlás

+ 76/2022. (IX.22.) Kvt.sz. hal.
Az Uj éleifa nevűprogram támogatása
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RENDELETEK LISTÁJA

+ 10/2022. (IX.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (111.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 22-én
megtartott rendkívüli nítt üléséről.

Az ülés helye: Felgyő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak: Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Ibolya képviselő
Bús Róbert képviselő
Forgó istván képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Tanácskozási joal mejeIent:
Geda-halom Egyesület Forgó István elnök
Dr. Faragó Péter jegyző
Csépe Mihályné

Iazoltan távolmaradt:
Harangozóné Pálnok Orsol ya képviselő

Horváth Lajos polármester: : az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület
határozatképes, a 7 fő testületi tagból 6 fő jelen van.

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, majd szavazás után megállapította, hogy a testület
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta azt.

NAPIREND

Tár’: Előadó:

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Horvdth La/os po/cír1wster

2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerbez
Di. Faragó Péter jegi’:ő

3. Egyéb előteijesztések, bejelentések
Hoivóih Lajos polgórmesler
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1. Napirend

Tárv: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
/Az előtetjesztés ajegyzőkönyv I. sz. melléklete. a rendetet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.!

Előadó: Iíorváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polgármester: a pénzügyi bizottság tárgyalta napirendet.

Borsos Ibolya a Pénzüyi, Vayonnyilatkozat-téteIi és Rendészeti Bizottsá taja: a
bizottság tárgyalta az előteij esztést. egyhangúlag elfogadásrajavasolja a testületnek.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polárrnester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező
előteijesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésérá’l szóló 3/2022. fIlL 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról, majd szavazás után megállapította, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képező, Felgyő Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2022. (L 22.) önkormányzati
rendeletét a.z önkormányzal 2022. évi költségvetéséről szó/ó 3/2022. (111.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

2. Napirend

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
/Az előteijesztés ajegyzőkönyv 3. sz. melléklete.!

Előadó: dr. Faragó Péter jegi ‘ző

Horváth Lajos potármester: kérem jegyző úr segítségét a napirendhez.

dr. Faragó Péter jevző: minden évben csatlakozik az Önkormányzat a programhoz. Igaz.
hogy tavaly nem volt pályázó, de az Idén már többen érdeklődtek. Javasolnám. hogy az 5000
Ft/hó összeget 10 hónapon keresztüli támogatást emelje meg a testület 10 000 Ft-ra. Ajavaslat
tartalmazza a keretösszeget is. ami tavaly 500 000 Ft volt. most is javaslom ezt az összeget.
mert eddig 3 fő érdeklődött.

Horváth Lajos polármester: én 600 000 Ft-ra javaslom módosítani.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.
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Horváth Lajos poIármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

71/2022. (IX.22.) Kvt.sz.hat.

Tárv: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2023. évi forduló jához

HATÁROZAT

L Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ‚.Csatlakozás a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíj rendszer 2023. évi fordulójához szóló
előterjesztést, és kijelenti, hogy csatlakozni kíván a Kulturális és Innovációs Minisztérium
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa 1-lungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.

2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2023. évi fordulójának Altalános Szerződési
Feltételeit. és kötelezettséget vállal arra. hogy a pályázatok kiírása. elbírálása. és folyósítása
során az abban leírtaknak megfelelően jár el.

3. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj támogatására 600 000 Ft (azaz hatszázezer Ft) keretösszeget határoz
meg 2023. évre.

4. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
68/20 7(IX.28.)számú határozat mellékletét képező Bursa Hungaríca Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzat IV. Cím (Finanszírozási szabályok) 1.
pontjában az összeg 10.000 Ft/hó-ra módosuljon.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Lajos polgármestert, hogy a 2023. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról a Felgyő Községi
Onkormányzat Képviselő-testületének Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati
Ösztöndíjpályázatokról szóló szabályzata és a vonatkozó felsőbb szintű előírások alapján
gondoskodjon.

Határidő: 2022. szeptember 30. illetve folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.! Felgyő Községi Önkormányzat polgármestere
3.! Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
4.! pénzügyi ügyintéző
5.! Irattár
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3. Napirend

Tárv: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: Horváth Laj os polgármester

Horváth Lajos polármester: a légimentők kértek támogatást. javaslok 50 000 Ft-os
támogatást részükre.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

72/2022. (IX.22.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kfl. szerződéses
tárnogatój ának támogatása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50 000 Ft összeggel támogatja a
MEDICOPTER Alapítványt. mint a Magyar Légimentő Nonprofit KR szerződéses
támogatóját.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Lajos polgármester

Erről je%yzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Pénzügy
4. Irattár

Horváth Lajos po1ármester: a Laczkó József féle ingatlan ügyében Forgó István képviselő
hathatós Segítséget nyújtott. Jegyző úrnak átadom a szót.
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di. Faraó Péter jevző: van az önkormányzatnak ev 0187/4/A hrsz-ú inatlana. ez az amit
az áltamtót megiénveltünk 8/16-od részt és az egész földterületet. Ezt meg is kaptuk
térítésmentesen szociális célra. Ezen ingatlanhan Laczkó Istvánnénak volt 1/16-od része. aki

903-ban született és már régen elhunyt. Ezt a tulajdoni hányadot Úgy tudja az Önkormányzat
megszerezni. megvásárolni. hogy a leszármazóját Forgó István képviselő úr ismeri Laczkó
Istvánnénak a leszármazóját és felkérte a póthagyaték lefolvtatásáta. Most meg van a
póthagyatéki átadö végzés. ami gyakorlatilag átadja Laczkó Jánosnak ezt a hagyatéki részt. Aki
szóban biztosította az Önkormányzatot. hogy erre nem tart igényt. de lefolytatja az eljárást és
így megvásároljuk tőle. A tulajdoni rész 25 000 Ft. a közjegyzői munkadíj 9 650 Ft. amit
hamarosan ki kell fizetnie az örökösnek. Úgy gondolom. hogy nekünk komolyabb érdekünk
fűződik ahhoz, hogy ezt a részt meg tudjuk szerezni és rnéltányolnunk kellene az örökösnek,
hogy az eljárást lebonyolította kérésűnkre. Azt javaslom. hogy a 9 650 Ft közjegyzői díjat
kifizetjük helyette és teszünk egy vételi ajánlatot 50 000 Ft összegben. amiért megindította az
eljárást.

Forgó István képviselő: az örökös elfogadhatónak tartja az 50 000 Ft-os összeget.

dr. Faragó Péter jeyző: ez így elfogadható véleményem szerint.

Horváth Lajos poJármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

73/2022. (IX.22.) KvLsz.hat.

Tárgy: Felgyő, külterület 0187/4/A hrsz-ú ingatlan megvásárlása

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Felgyő. külterület
01 87/4/A hrsz. alatti 242 m2 területű Jakóház, gazdasági épület megjelölésű ingatlan
1/16-od tulajdoni hányadát megvásárolja Laczkó János ( 6647 Csanytelek, Széchenyi
utca 21.) örököstől 50000 Ft vételárért. illetve a 9650 Ft közjegyzői munkadíj
átvállalását.

2. Megbízza a Képviselő-testület i-lorváth Lajos polgármestert az adásvételi szerződés
aláírásával. a kapcsolódó további feladatok ellátásával.

3. Megbízza a Képviselő-testület a pénzügyi ügvintézőt. hogy a közjegyzői munkadíjat.
9 650 Ft-ot utalja át a közjegyzőnek.

Határidő: folyamatos

Felelőst polgármester. pénzügyi ügyintéző
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A határozatról értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2 I lorváth Lajos pol gátmester
3. Irattár

Horváth Lajos polgármester: a bölcsődei pályázat esetében lehetőség van pótköltségvetés
benyújtására. de még nem mindenki küldte be a végszámláját. Azt még nem tudni, hogy mit
fogadnak el. Az átadások-átvételek zajlanak. majd ezután lesz a használatba vétel elindítása,
majd a szakhatóságok jönnek.

Borsos Ibolya képviselő: azt jelenti a pótköltségvetés. hogy a pályázati pénz megnövelésre
kerül.

Horváth Lajos polármester: igen.

Dr. Faraó Péter je2yző: a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak be kell nyújtania minden évben. Ez úgy szokott történni. hogy az
Alföldvíz Zrt. kidolgozza, és a testület jóváhagyja, és az Alföldvíz lebonyolítja. A településen
két témakör van az ivóvíz ágazat és a szennyvíz ágazat. A beruházási összefoglaló táblázatban
mindkét ágazat esetén O van. Ez aztjelenti. hogy nem akarnak beruházni. Az ivóvízprograiuban
a csőcsere, rekonstrukció jelentős beruházás volt. A felújítási és pótlási összefoglalóban rövid.
közép és hosszútávú tervek vannak. Itt meg kell említeni. hogy a víziközmű szolgáltatás
rendkívüli helyzetből adódó nieghibásodások ez középtávú, de van egy olyan, hogy a Hámán
Kató u. - Gárdonyi u. sarok csomópont rekonstrukció bekötővezeték csere, tűzcsap csere
viszont hosszútávú. A véghatáridő az 2037. A mások a szennyvíz, ahol a beruházás O Ft, itt is
aknafedelek, vezetékek felújítása esetünkben nem releváns. itt Is az időszak 2023-20237-ig tati.
Javaslom elfogadásra az előteijesztést.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.7

Horváth Lajos polárrnester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

71/2022. (IX.22.) Kvt.sz.hat.

Táry: 2023-2037 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Zit által készített, 2023-203 7
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervekben szereplő felújítási és pótlási munkákra tett
javaslatokat j óváhagvj a.
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Határozatról értesítést kap:

1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. f Iorváth Laj os polgármester
3. Alföldvíz Zrt.
4. Irattár

Horváth Lajos poIármester: a legutóbbi ülésen elfogadta a testület a Szijjártó féle ingatlan
vásárlását, ami lezajlott. A mai napon megtekintettük az ingatlant. A családtagok vállalták,
hogy november 4-ig az ingóságokat elviszik az ingatlanról és átadják az Önkormányzatnak. Az
ingatlant úgy próbáljuk hasznosítani. hogy a falu érdekét szolgálja. Pályázatból szeretnénk
felújítani amennyiben lehetséges lesz, ha nem akkor apránként saját erőből felújítjuk úgy, hogy
a faluképbe beilleszkedjen.

Az alsómajori és a felsőmajori Út pályázatnak a támogatói okirata megjött. de még pénzt nem
utaltak. A közbeszerzés kiírásra került.

Borsos Ibolya képviselő: a lakóházakhoz nem megy a felsőmajori Út?

dr. Fara%ó Péter jegyző: nem megy. Két helyrajzi számról van szó, az egyik a Héjjáéké volt,
ami a Gulyás féle csomagolóig meg és onnantól megszűnikjogilag az út. Ami megy tovább Út
az a Magyar Állam tulajdona. fizikailag egy út. de jogilag két Út. Az Önkormányzat csak a
Héjjáéktól megkapott utat tudja felújítani.

Borsos Ibolya képviselő: kinek kellene azt kövezni, az Államnak?

dr. Faragó Péter jcyző: kérhetné az Önkormányzat a Magyar Államtól, de örülünk, hogy
most ezt a szakaszt is meg tudjuk csinálni.

Héjjáék megértették, hogy mindenki érdeke lenne ez a 6m széles út. Héjjáék úgy sem tudnak
pálvázni rá. ezért adták át I-l Ft-ért a két utat. To vényiteg is az Önkormányzatnál kellene
lennie. és ha tud rá pályázni. akkor tegye meg. Sok vállalkozás. ami ott van. az hasznot fog
húzni ebből.

Horváth Lajos pol%ármester: tavaly a majsai út 1km-es szakasza lett felújítva, most itt
sikerült a pályázat. Hogy legközelebb mikor tesz közutas kiírás. azt nem tudni. Nagy
beruházások lettek felfüggesztve. Szerettük volna az idén megcsinálni. de ebből már csak
jövőre lesz valami, mert a közbeszerzések miatt megcsúszott.

A tűzifa pályázat nyert. Pár m3-el lesz kevesebb. mint tavaly. A pénz még nem érkezett meg.
Rendeletet kell majd alkotnia a testületnek.
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A településen a Takarékbank automata marad továbbra is. Valószínűleg áthetvezésre kerül a
könyvtár épület kis helyiségébe.

Az iskola nyert egy Magyar Falu pályázatot. amit az Önkormányzat nyert meg, de a tankerület
fogja lefolytatni. Két fejlesztő terem. egy tanári wc lesz kialakítva felül. meg a folyosó lesz
meghosszabbítva. Az iskola tető felújításáról még semmi bír nincs.

Enerajatakarékossái intézkedéseket foaunk végrehajtani. Az óvodánát fatüzelésre fogunk
átállni. de lehet. hogy éjszaka rá kell segíteni a gázfűtéssel is. 1 8 fokban dolgozni nem tehet,
így átatakításokra lesz szükség. Eladósítani nem kívánjuk az Önkormányzatot. A közvilágítás
eddig 120-130 000 Ft volt. ha ez ES MFt lesz havonta. akkor lehúzhatjuk a rolót az
Önkormányzatnál. itt is kell valamit csinálni. de nem szeretnék leszerelni lámpákat. mint régen
csinálták.

Az Önkorrnányzaton belül kialakításra került egy kamerarendszer, fel kellett újítani. A
polgárősréget kérem, hogy az Önkormányzat erdeibe a vadkamerákat helyezzék ki. A IV.
kerületi és az I. kerületi erdőpket is már dézsmálják. Az erdeinket nem kívánjuk kivágni, csak
annyit amennyi kell a fűtésre.

Az önkormányzati útszakaszok tisztítását most nem tudjuk biztosítani a lakosságnak, mert az
Önkormányzatnak is szüksége van rá, az intézmények fűtése miatt.

A tető felújítása nélkülözhetetlen az iskolánál. Rengeteg a törött cserép, a rés, a rossz megoldás
a tetőn, azt muszáj lesz megcsinálni.

Egy 9 személyes kisbuszt kell vennie az Önkormányzatnak. mert 3 busszal hordjuk a
gyerekeket és Fia egy kiesik. akkor komoly gond lesz. Kérem a képviselő-testületet. hogy
csoportosítsunk át erre 4.5 MFt-ot. Az Önkormányzat vagy a kft. vásárolja meg a gépjárművet.

Borsos Ibolva képviselő: akkor 4 busz lesz.

Horváth Lajos poJármestcr: egy kell tartaléknak. mert bármi közbejöhet.

Szerettünk volna egy szolgálati gépjárművet vásárolni, amire 11 000 000 Ft el is lett különítve,
de most erre nagyobb szükség van.

Szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal
elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

75/2022. (IX.22.) Kvt.sz.hat.

Tárv: Gép járművásártás

HATÁROZAT

1 Fel győ Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja egy 9 személyes
mikwbusz beszerzését gyermekszátlítás céljából, 4 500 000 Ft keretösszegig.

2. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert a gépjármű beszerzésével.
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Felelős; polgármester

Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Irattár

Horváth Lajos polármester: van-e valakinek még hozzászólása. bejelentése?

Borsos Ibolya képviselő: az életfáknak az átadása aktuálissá vált. Az árakat megkérdeztem,
illetve, hogy hány gyermeket érint az idén. 12 gyermeket érint az idén 6500 Ft a táblácska ára
darabonként. Többféle fát ajánlottak a faiskolában. Változó az áruk maximum 10 000 Ft-ra jön
ki darabja áfástól. Maximum 200 000 Ft-ra lenne szükség.

Horváth Lajos poIármester: akkor nem egységes fa lesz, hanem meg lesznek kérdezve a
szülők, hogy milyet szeretnének?

Borsos Ibolya képviselő: ezt megbeszélhetjük, hogy hogyan legyen.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd a képviselő-testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

76/2022. (11.22.) Kvt.sz.hat.

Táry: Az Új életfa nevű program támogatása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormán zat Képviselő-testülete jóváhagy az Új Életfa program költségére
maximum 200 000 Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester

Erről jevzőkönvvi kivonaton értesítést kapnak:
1. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Pénzügy
4. Irattár
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Borsos Ibolya képviselő: tavaly 4 féle fából lehetet választani. 18 gyermek születetttavaty és
6 szülő élt a választás lehetőségével a többiek pedig egységes fát kaptak. Matadhat-e ez így az
idén is. ha a testület akarja Javasolták a következő fákat: amerikai tulipánfa. ámbrafa. kínai
nyár (nem allergizál). csavartfűz. japán díszcseresznve.

Horváth Lajos polármester: támogatjuk azt. ahogy képviselő asszony dönt.

Borsos Ibolya képviselő: október közepére, végére gondoltam az átadást. tavaly is október 21-
én volt. majd egyeztetünk alpolgármester asszonnyal az átadás időpontjáról.

Horváth Lajos polgármester: I 7 óra 40 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k.m . f.

Hoi/,áth Lajos Dr. Faragó kter
polármester jegyző


