GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 19-én
16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 2/2017.
Határozatok száma: 16, 17, 18, 19, 20/2017.
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JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április 19-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
16
17
18
19
20

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
2(V.23.)

Kódja
J1
Z1
C1
A15
Z1

Tárgya

A hulladékgazdálkodásról

Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
6/2016.(VI.30.)
Z0
önk.rendelet módosítása
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5/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 19-én 16,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali helyisége
Gétye, Kossuth L. 4.
Jelen vannak: - Talabér Lászlóné polgármester
- Bánhegyi Péter alpolgármester
- Böőr Lajos
- Salamon László
- Zanati Ervin képviselők
/5 fős testületből 5 fő/
Meghívott:

-

Kovács Katalin jegyző
Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Tóth Tibor tü.alezredes
Dr. Horváth István r.ezredes, kapitányságvezető
Kecskés-Kerese Tamás családsegítő
Holló János ügyvezető

Talabér Lászlóné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:
1./ Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester, Kecskés-Kerese Tamás családsegítő
2./ Gétye község közrend és közbiztonsági helyzetéről beszámoló.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester, Dr. Horváth István r.ezredes, kapitányságvezető
3./ Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester, Tóth Tibor tü.alezredes
4./ Gétye 2017. évi közművelődési esemény naptárának elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester, Horváth Lászlóné könyvtáros
5./ Gétye egyedi szennyvíztisztítók üzemeltetési szerződésének, díjának felülvizsgálata.
Előadó. Talabér Lászlóné polgármester, Holló János ügyvezető, üzemeltető
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6./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
7./ Egyéb ügyek:
a) Lakossági ivóvízszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása.
b) Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatási kérelme.
c) Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére ajánlat.
d) A hulladékgazdálkodásról szóló 6/2016.(VI.30.) önkormányzati
módosítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester

rendelet

Napirendek tárgyalása:
1./ Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester, Kecskés-Kerese Tamás családsegítő
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Talabér Lászlóné polgármester részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a jelen
lévő Kecskés-Kerese Tamás látja el a településen a családsegítői feladatokat.
A családsegítőhöz intézte kérdését: az elmúlt év őszén volt egy lakossági fórum a családsegítő
részvételével is, melyen elhangzott, hogy a településen egy nagyon rossz szociális körümények
között élő lakos szociális otthoni elhelyezését kérik. Történt-e ebben előrelépés, mert a télen is
nagyon sok figyelmet követelt, és jó lenne, ha a következő fűtési szezonra már megoldódna az
elhelyezése.
Kecskés-Kerese Tamás családsegítő válaszában elmondta, hogy még nem nyújtottak be
kérelmet.
Talabér Lászlóné polgármester: tudomása szerint nagyon hosszúak a várólisták, ezért kéri, hogy
mielőbb töltsék ki és nyújtsák be a kérelmet olyan intézménybe, amely a gondozott anyagi
helyzetének megfelelő, hisz nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezik.
Fontosnak tartja és kéri, hogy a családgondozó legalább havi rendszerességgel jelenjen meg a
településen, az önkormányzattal tartsa a kapcsolatot.
A képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 5 fő
igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta, a 2016. évben munkáját eredményesnek ítéli.

2./ Gétye község közrend és közbiztonsági helyzetéről beszámoló.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester, Dr. Horváth István r.ezredes, kapitányságvezető
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/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Talabér Lászlóné polgármester: köszöntötte a rendőrség képviseletében megjelent Dr. Horváth
István kapitányságvezetőt, majd átadta a szót.
Dr. Horváth István r.ezredes, kapitányságvezető: részletesen ismertette az előterjesztést.
Elmondta, hogy a súlyos bűncselekmények száma évek óta folyamatosan csökken, a Balaton parti
gépkocsi lopások megszűntek, ez a korábbi években nagy számban előfordult. Most viszont
nagyon jellemző a csalás, interneten, telefonon és személyes felkereséssel követik el. Itt kell
kiemelni, hogy ne legyenek bizalommal idegenek felé, ezzel megakadályozhatják a
bűncselekmény elkövetését. A kábítószer jelen van, főleg a fiatalok körében, a városi
szórakozóhelyeken, ezért a gyermekekre jobban oda kell figyelni.
Talabér Lászlóné polgármester: A közbiztonság jó a településen, a rendszeres rendőri jelenlét
visszatartó erő a bűnelkövetőkkel szemben, de a lakosság is jobban betartja pl. a közlekedési
szabályokat. A KMB-sek minden hónapban egyeztetnek a programokról. A tavalyi év őszén
szerveztek a lakosság számára tájékoztatót a közbiztonság tárgyában, de sajnálatos módon alig
vettek részt néhányan, pedig hasznos dolgokról volt szó.
Talabér Lászlóné polgármester megköszönve a munkájukat, a jó együttműködést, a beszámoló
elfogadását javasolta.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót.

3./ Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester, Tóth Tibor tü.alezredes
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Talabér Lászlóné polgármester: köszöntötte a Tűzoltóparancsnokság képviseletében megjelent
Tóth Tibor tü.alezredest, majd átadta a szót.
Tóth Tibor tü.alezredes: részletesen ismertette az előterjesztést. Fontosnak tartja elmondani,
hogy az FM feloldotta a tűzgyújtási tilalmat, amely az erdőkre és közvetlen környezetükre
vonatkozott. Ennek ellenére fontos betartani a tűzgyújtási szabályokat, csak megfelelő légköri
viszonyok, és az óvintézkedések megtétele mellett gyújtsanak tüzet kirándulóhelyeken,
kistertekben. A lakossági kémények vizsgálata, tisztántartása átkerült a katasztrófavédelemhez,
minden településen előre kiértesített időpontban elvégzik a kémények ellenőrzését, amennyiben
annak állapota rossz, vagy nagyon kátrányos, használatát letiltják, a lakónak rendbe kell tenni. A
problémás helyeket újra ellenőrzik, amennyiben a tiltás ellenére a rossz kéményt használják,
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bírságot kell kiszabniuk, mely 100 ezres nagyságrendű, itt nincs mérlegelési lehetőségük. Tudni
kell azt is, hogy kisméretű téglából már nem lehet kéményt építeni, így helyreállításuk nagyon
költséges, ez is 100 ezres nagyságrendű. Ebben az önkormányzat támogatását is kérik, hisz
alacsony jövedelemből ezeket nagyon nehéz megvalósítani.
Nagyon fontos még megemlíteni, hogy nagyon fontos a szén-monoxid mérők felszerelése a
lakásban, de el kell mondani, hogy az üzletekben lévők nem mindegyike megfelelő minőségű.
Ezeket felülvizsgálták, a nem megfelelők lekerültek a polcokról.
A Pacsai Őrs létrehozása jó döntést volt, a vonulás sokkal gyorsabb, előbb kiérnek a helyszínre.
Talabér Lászlóné polgármester megköszönte a nagyon hasznos információkat, tudomása szerint
Gétye településen október hónapban végzik a kémények ellenőrzését. A belterületen való
tűzgyújtást helyi rendeletben szabályozta az önkormányzat, a lakosság ezt többnyire be is tartja.
Megköszönve a részletesen beszámolót, azt elfogadásra javasolta.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Keszthelyi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

4./ Gétye 2017. évi közművelődési esemény naptárának elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester, Horváth Lászlóné könyvtáros
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Horváth Lászlóné könyvtáros részletesen ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy egy
program április 8-án már lezajlott, a gyermekek részére húsvéti kézműves foglalkozást tartottak a
Keszthelyi Könyvtár dolgozóinak támogatásával, részvételével. Az augusztusra tervezett Baráti
Találkozó megszervezését még át kell gondolni. Korábban felmerült, hogy a vasárnap helyett
szombaton kellene megtartani, és függetleníteni a búcsú időpontjától, így talán a lakosság köréből
is többen jönnének el. A meghivottak körét is fel lehetne frissíteni. Ötleteket vár annak
érdekében, hogy a település lakosságát mivel lehetne kimozdítani otthonról, hisz eddigi
tapasztalat szerint mindegy, hogy valamilyen fórum, közmeghallgatás, esetleg rendezvény van, a
helyiek nem vesznek részt. A szép, rendezett községháza termei rendelkezésre állnak, csak
tartalommal kellene megtölteni. Ebben kéri a képviselők segítségét, támogatását.
Salamon László képviselő: a Baráti Találkozót véleménye szerint augusztus 19-re kellene
megszervezni, ez vasárnap, de utána még van egy pihenőnap.
Kovács Katalin jegyző: Célszerű lenne a társközségekkel egyeztetve a programokat megtervezni,
hogy ne legyen időpont ütközés.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
16/2017.(IV.19.) számú határozat:
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Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2017. évi közművelődési esemény naptárát – az előterjesztés
szerint – elfogadja.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester

5./ Gétye egyedi szennyvíztisztítók üzemeltetési szerződésének, díjának felülvizsgálata.
Előadó. Talabér Lászlóné polgármester, Holló János ügyvezető, üzemeltető
/Vállalkozási szerződés tervezete, üzemelési díj kalkulációjának tervezete a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy a támogatott, garanciális időszak eltelt, a hibák
elhárítása lassan megoldódni látszik. Holló János, a jelenlegi üzemeltető sokat dolgozott azon,
hogy problémamentesen működjenek a polyductos berendezések is. A berendezések üzemeltetési
díját jelenleg mindenkinek egységesen kell megfizetni, melyhez az önkormányzat is hozzájárul.
Több olyan ingatlanon van elhelyezve tisztítóberendezés, amely ingatlan nem lakott, csak
időszakosan, vagy egyáltalán nem használják.
Az üzemeltetési díjat – a kalkulációban foglaltak szerint - úgy javasolja megállapítani, hogy aki
fél évnél hosszabb időtartamban külföldön tartózkodik, a berendezést nem használja, - távozása
előtt legalább 15 nappal az önkormányzathoz történő bejelentést követően – csak alapdíjat
fizessen, ezt az összes költséget figyelembe véve 720,- Ft/hó/berendezés javasolja megállapítani.
A használatban lévő berendezéseknél az eddigi 2026,- Ft maradna, mely az alapdíjat is
tartalmazza, ebből - az eddigieknek megfelelően - 1058,- Ft-ot fizetne a lakosság, 968,- Ft-ot
pedig az önkormányzat.
Felmerül a kérdés, hogy ki viseli a meghibásodott alkatrészek cseréjének költségét? Vannak,
amelyek a használat során elkopnak, cserélni kell, de előfordulhat, hogy a tulajdonos
gondatlansága miatt hibásodik meg a berendezés. Ezeket is tisztázni kell. Az üzemeltető
szerződése is lejárt, munkájával eddig is maximálisan meg voltak elégedve, javasolja az
elkövetkező időszakra vonatkozóan is a szerződés megkötését. Majd részletesen ismertette a
vállalkozási szerződés tervezetét.
Holló János ügyvezető, üzemeltető elmondta, hogy az 5000,- Ft alatti meghibásodott alkatrészek
cseréjét tudja vállalni, az ennél nagyobb költségüeket nem. Véleménye szerint a használó
hibájából eredő költségeket a használónak kell megfizetni, a normál használatból eredő
költségeket az önkormányzatnak kell vállalni.
Kovács Katalin jegyző: A lakosságot május 1-től érinti a változás, erről részletes tájékoztatóban
értesítik őket.
Talabér Lászlóné polgármester: javasolja az üzemeltetési díj kalkulációjának és a vállalkozási
szerződés tervezetének elfogadását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
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17/2017.(IV.19.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete –
1./ Az egyedi szennyvíztisztító berendezések üzemeltetésével 2017. január 1-től,
határozatlan időtartamra megbízza a Corvus-Víz Víziközmű Működtető és
Koncessziós Kft. Keszthely, Lovassy út 5/B III./9. szám alatti vállalkozást, a
jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt vállalkozási szerződésben rögzített
feltételekkel.
2./ A szennyvíztisztító berendezések üzemeltetési díját 2017. május 1-től továbbra
is 2026,-Ft/hó/berendezés összegben állapítja meg, melyből 1058,- Ft/hó a
lakosság, 968,-Ft/hó az önkormányzat fizet meg. A legalább fél évig használaton
kívüli berendezés után 720,- Ft/hó alapdíjat kell megfizetni.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
rendeletének módosítását – e döntésének figyelembe vételével- készítse el, és
terjessze a következő képviselő-testületi ülés elé.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

6./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
18/2017.(IV.19.) számú határozat:
Gétye Önkormányzata Képviselő-tesülete
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
készített 2016. éves beszámolót elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határozat: azonnal
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
7./ Egyéb ügyek:
a) Lakossági ivóvízszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
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Előadó ismertette a Magyar Államkincstár 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatással kapcsolatos tájékoztatót, javasolja a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javasolatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhnagúlag/ az alábbi határozatot hozta:
19/2017.(IV.18.) számú határozat:
Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte és megtárgyalta a Magyar Államkincstár tájékoztatását a 2017. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2017. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. A támogatási
igénybejelentésben foglaltakat a csatolt tartalommal tudomásul veszi.
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester

b) Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatási kérelme.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – kérelmet. Az előző évekhez
hasonlóan 10.000,- Ft támogatást javasol.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
20/2017.(IV.19.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat képviselő-testülete
a Keszthelyi Mentők Alapítvány /8360 Keszthely, Ady E. út 9./ kérelmére, részére,
10.000,- Ft támogatást biztosít a Csíksomlyói búcsún résztvevő 8 fős egység
költségeinek támogatására, elszámolási kötelezettséggel.
Felhatalmazza a polgármestert a tárggyal kapcsolatos megállapodás aláírására,
támogatás átutalására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
c) Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére ajánlat.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
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Előadó ismertette a Konszenzus Pannónia Zrt. 1491/2017. ügyszámon iktatott, - jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt – levelét. Elmondta, hogy a HÉSZ mellékleteként már megterveztették az
arculati elemeket, javasolta, hogy Agg Ferenc tervezővel vegye fel a hivatal a kapcsolatot
ajánlatkérés ügyben.
A képviselő-testület egyhangulag támogatta a javaslatot.

d) A hulladékgazdálkodásról szóló 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester

módosítása.

/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó elmondta, hogy a szolgáltató a település lakossága számára biztosítja a zöldhulladékok
elszállítását házhoz menő gyűjtési rendszerben. Ezért módosítani kell a hulladékgazdálkodási
rendeletet is.
Majd részletesen ismertette a rendelet-tervezetet.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta.
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2017.(V.23.) önkormányzati rendelet:
A hulladékgazdálkodásról szóló 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

Napirend tárgyalása után:
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy a cserépkályha építése hamarosan
megkezdődik, a cserépkályhással egyeztetett, még nem tudott pontos időpontot mondani. A
falbontást, majd a helyreállítást, festést a közfoglalkoztatottakkal meg lehet oldani.
Tudomása szerint Salamon László képviselőnek problémája volt a kaszálással, most lehet
tisztázni a dolgokat.
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Salamon László képviselő: felháborító, hogy ilyen munkát végeznek a közmunkások. Az út
mentén nincs rendesen lekaszálva a fű. Amikor a korábbi években egy női foglalkoztatott volt,
egymaga különbül rendben tartotta az egész falut. Nem lehet ezeknek parancsolni? Ott kaszálnak,
ahol kedvük tartja?
Talabér Lászlóné polgármester: a közmunka programba helyieket nem tudott bevenni, mert a
Vízmű foglalkoztatja őket. Sajnos ezek az emberek erre képesek, az pedig, hogy a KPM út
mellett lekaszáltak, egy gesztus a KPM felé, a bevezető út mellett nem is az önkormányzatnak
kellene kaszálni.
Salamon László képviselő: nem a KPM út melletti résszel van probléma, hanem az
önkormányzati útnak is csak egyik oldala van lekaszálva, a másik nincs. Ahol kaszáltak, ott is az
ároknak csak egyik fele van kaszálva, a másik nincs. Sok településen megfordul, de ilyet még
nem látott. Ha csak ilyen munkára képesek, el kell zavazni mindet, csak egy legyen, de az
becsülettel végezze munkáját. Ez a munka a falu szégyene. Nem fér bele a kapacitásukba, hogy a
lakatlan házak előtt az árokpartot lekaszálják? Nem beszélve a hegyi utakra, ahol már nem lehet
elmenni, mert nincs az út melléke kitisztítva! Meglátása szerint itt egy ember a probléma, a
brigádvezető személye, már túl sokat megenged magának, ha nem tudja ezt a munkát
megbecsülni el kell küldeni, ilyen emberre nincs szükség!
Talabér Lászlóné polgármester: A brigádvezetőt el lehet küldeni, de másikat kell helyette
beállítani, mert ez egy pályázat, melyben vállalták 5 fő foglalkoztatását, ezt teljesíteni kell.
Helyben nincs ember, másik településről kellene megoldani. Állandóan nem tud rájuk felügyelni,
nap közben a munkahelyén dolgozik, de ha ennyi a probléma, bármelyik képviselő irányíthatja
őket.
Salamon László képviselő: Amint mondta, egy emberben látja a problémát, ha nem ő irányítaná
a falut, nem is lenne semmi probléma. Nem akar sem polgármester, de ha csak így lehet itt
dolgozni, még képviselő sem lenni, mert ez szégyen, a falu szégyene, ezt nem lehet megengedni.
Arról meg ne is beszéljünk, hogy nem készül semmi a településen!
Salamon László képviselő feldúltan elhagyta az üléstermet.
Talabér Lászlóné polgármester: Az elhangzottakon el kell gondolkodni, az alpolgármester,
képviselők segítségét kéri, hogy a továbbiakban ilyen helyzet ne alakulhasson ki.
Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 18 óra 04 perckor bezárta.

Kmft.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

