
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. január 31-én megtartott 
ülésérıl 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Kóczián Lászlóné, Lenner Vilmos, 

Makarész Zoltán, Semsey Ottó, Székely-Benke László képviselı-testületi tagok, 
- Dr. Sovák Erika aljegyzı, 
- Posza Jánosné mb. pénzügyi irodavezetı, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezetı, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezetı,  
- Borbély Róbert müszaki fıelıadó, 
- Dávid Jánosné fımunkatárs, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva mővelıdési ház és könyvtár igazgató. 
 
Távol maradt: - Erdıs József, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Zsombok Lajos (késıbb 
érkezett) képviselı-testületi tagok. 
 
A képviselı-testület 1 perces néma felállással adózik 2008. január 29-én elhunyt Dr. 
Henger György városi jegyzı emlékének.  
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
8 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Jegyzıi pályázat kiirása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti önkormányzati lakások felújitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Lengyeltóti, Zrinyi u.4.sz. alatti lakás ereszcsatorna cseréje. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) Mindenki ebédel -2008. Gyermekétkeztetési Alapitvány pályázata. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Fodor András Óvoda, Szak- és Szakmai Szolgálat Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Szövetség a Polgárokért Alapitvány ügyfélfogadó helyiség iránti kérelmének 
megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Az önkormányzat 2008.évi költségvetése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Alapitványok, civil szervezetek támogatási kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Papszt Lajos polgármester illetményének megállapitása. 
 
Elıadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
10.) Papszt Lajos polgármester költségátalányának megállapitása. 
 
Elıadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
11.) Lakásfenntartási támogatási iránti kérelem elbirálása. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                            A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendet 
                            elfogadja. 
 
 
1.) Jegyzıi pályázat kiirása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Kóczián Lászlóné és Lenner Vilmos 
képviselı-testületi tagok. 
 
 
 
 



 3 

Papszt Lajos  polgármester 
 
A pályázók kiválasztásánál figyelembe lehet venni több éves szakmai gyakorlatot is. A 
törvény  2 év minimumot állapit meg. Az önkormányzatnak hosszú távra kell gondolkodnia a 
jegyzı személyének kiválasztásánál fıleg a pénzügyi területen való jártasságot kell 
figyelembe venni. 
A pályázókat a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen egy bizottság hallgatja meg, amely a 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének bizottsági elnökeibıl, valamint 
Hács, Gyugy, Kisberény községek Önkormányzatának polgármestereibıl áll.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                              jegyzıi állás betöltésére pályázatot hirdet. Felkéri  
                              Papszt Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon az  
                              alábbi pályázati kiirás Belügyi Közlönyben való meg- 
                              hirdetésérıl: 

Lengyeltóti Város Képviselı-testülete 
pályázatot hirdet 

körjegyzıi feladatot ellátó 
városi jegyzıi állás betöltésére 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
                              hivatalánál a városi jegyzıi álláshely betöltésére, valamint 
                             Gyugy, Hács, Kisberény községek vonatkozásában a kör- 
                              jegyzıi feladatellátásra a helyi önkormányzatokról szóló 
                              1990.évi LXV.törvényben, valamint a köztisztviselık 
                              jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvényben foglaltak 
                              alapján kerül sor. 
                              Pályázati feltételek: 
                              - magyar állampolgárság, 
                              - büntetlen elıélet, 
                              - cselekvıképesség, 
                              - igazgatásszervezıi vagy állam- és jogtudományi doktori 
                                képesítés, 
                              - közigazgatási vagy jogi szakvizsga, 
                              - legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat. 
                               
                              Pályázatnak tartalmaznia kell: 
                              - részletes szakmai önéletrajzot, vezetıi, szakmai elképzeléseit, 
                              - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitványt, 
                              - a képesitést tanusitó okiratok fénymásolatát, 
                              Az illetmény és egyéb juttatások megállapitása a köztiszt- 
                              viselık jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény és  
                              Lengyeltóti Város Önkormányzatának juttatásokról szóló 
                              17/2001.(XII.20.) számú rendelete alapján történik. 
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                              Az önkormányzat a pályázó részére szolgálati lakást 
                              biztosit. 
   
                              A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny- 
                              ben történı megjelenéstıl számitott 30 nap. 
                              A pályázat elbirálásának határideje: a pályázat benyúj- 
                              tására meghatározott határidıt követı elsı képviselı- 
                              testületi ülés. A döntést bizottság késziti elı. 
 
                              A pályázatokat zárt boritékban Lengyeltóti Város 
                              Polgármesteréhez – „Pályázat jegyzıi állásra” megjelö- 
                              léssel – kell benyújtani.  
                              Cím: 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Tel: 85/330-873. 
                              A kinevezés – 3 hónap próbaidı kitöltésével – határozat- 
                              lan idıre szól. A munkakör a pályázat elbirálását követıen 
                              azonnal betölthetı. 
 
                              Az elbirálás módja: A pályázatokat a képviselı-testület 
                              birálja el. A pályázat elbirálását követı 8 napon belül a 
                              pályázatok egyidejü visszaküldésével minden pályázó 
                              irásbeli értesitést kap. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
                             
 
2.) Lengyeltóti önkormányzati lakások felújitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos   polgármester 
 
Az önkormányzat tulajdonában több olyan épület van, amelynek eladásáról gondolkodni kell. 
A Lengyeltóti, Csokonai u.3.szám alatti lakást a közeljövıben meg kell hirdetni értékesitésre. 
A volt rendırségi lakást elıreláthatólag egy ügyvédi iroda kivánja bérelni. 
 
Dankó József  alpolgármester  
 
Véleménye szerint, amig egy épület olyan állapotban van, hogy értékesithetı, akkor hirdessék 
meg. 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
                                a Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti 2 db, és a Tüzoltó 
                                u.10.sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakások felújitását 
                                a 2008.évi költségvetésbe betervezi és a költségekre 
                                2.400.000,-Ft-ot biztosit. 
 
                                Határidı: 2008. június 30. 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester   
 
 
3.) Lengyeltóti, Zrinyi u.4.sz. alatti lakás ereszcsatorna cseréje. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Székely-Benke László képviselı-testületi tag. 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
A hivatal 2 helyrıl is kér árajánlatot. Természetesen, aki a legkevesebb költséggel tudja a 
munkát elvégezni, azzal fognak szerzıdést kötni. Természetesen, ha a helyi vállalkozó adja a 
kedvezıbb árajánlatot, akkor vele kötik meg a szerzıdést.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint, nem a legolcsóbb ajánlatot adóval kell szerzıdést kötni, hanem azzal aki a 
legjobb referenciákkal dolgozik.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát  
                                képezı Lengyeltóti, Zrinyi u.4.sz. alatti lakás eresz- 
                                csatorna felújitási munkáira a 2008. évi költségvetésbıl 
                                217.000,-Ft-ot biztosit. 
 
                                Határidı: 2008. február 28. 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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4.) Mindenki ebédel -2008. Gyermekétkeztetési Alapitvány pályázata. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                meg kivánja valósitani a Gyermekétkeztetési Alapitvány 
                                által kiirt – Mindenki ebédel 2008 – cimő pályázatát 
                                20 gyermek ellátására. 
                                A beruházás tervezett kezdése: 2008. március 1., 
                                befejezése: 2008. december 31. 
                                A fejlesztés pénzigényének pénzügyi forrásai: 20 gyermek 
                                ellátására: 
 

Megnevezés 
A fejlesztés forrásai  2008. Összesen 
Saját forrás 150.000,- 150.000,- 
Hitel - - 
GYEA keretbıl igényelt támogatás 1.350.000,- 1.350.000,- 
Egyéb forrás - - 
Összesen: 1.500.000,- 1.500.000,- 

 
                             A képviselı-testület a 2008.évi költségvetésében nevesitve 
                             szerepelteti az elızıekben körülirt fejlesztéshez a saját 
                             forrás összegét. 
 
                             Határidı: 2008. január 31. 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
                       
 
 
 
5.) Fodor András Óvoda, Szak- és Szakmai Szolgálat Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 
                             általa fenntartott Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 
                             Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
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                             Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 
                             alapitó okiratát az alábbiak szerint módositja: 
                             Az Alapitó Okirat 12.) pontjának 12.1. alpontjában a zene- 
                             mővészet szakág tanszakainál felüntetett „zongora, fa- 
                             fúvós, rézfúvós, magánének, ütıhangszerek” szövegrész 
                             helyébe az alábbi: 
                             (Tanszak:) 
                             „zongora, 
                               fafúvós: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 
                               rézfúvós: trombita, harsona, kürt (tenor és bariton kürt), tuba 
                               ütıhangszerek, 
                               szolfézs” 
                               szövegrész kerül. 
 
                               Határidı: azonnal 
                               Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
6.) Szövetség a Polgárokért Alapitvány ügyfélfogadó helyiség iránti kérelmének 
megtárgyalása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos polgármester 
 
Az elıterjesztéssel ellentétben  a Csokonai u.6.sz. alatti üzlethelyiséget javasolja kiutalni a 
szervezet részére.  
 
A képviselı-testület  8 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                           tulajdonát képezı Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti 
                           helyiséget  a „Szövetség a Polgárokért Alapitvány” számára  
                           - a munkanélküli álláskeresık munkaerıpiaci szolgáltatásával 
                           kapcsolatos”- ügyfélszolgálat müködtetése céljából térités- 
                           mentesen 2008. február 1. napjától visszavonásig biztositja.  
 
 
                           Határidı: azonnal 
                           Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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7.) Az önkormányzat 2008.évi költségvetése. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
A soron következı ülésre kidolgozzák a kommunális adóval kapcsolatos rendelet-tervezetet. 
A szemétszállitással kapcsolatos kedvezmény kb. 100 fıt jelent. Az önként vállalt feladatok 
sokba kerülnek az önkormányzatoknak. A költségvetés elızetes számitásai között nem 
szerepel a Zsigmondi és a Tamási Á. utcát összekötı út, valamint a Tüzoltó egyesület 
újraélesztésének költsége. Az orvosi ügyelet további mőködtetése is sok vitát eredményez. 
 
Székely-Benke László  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint az ügyeletben résztvevı orvosok túl vannak terhelve. Az önkormányzat 
keressen 3 orvost, aki ellátja az ügyeletet. 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Nem az önkormányzat feladata az orvos keresése, a háziorvosi praxis elválaszthatatlan része a 
háziorvosi ügyelet. Egy orvos, ha szabadságra megy, vagy egyéb ügye van köteles helyettest 
keresni. Az orvosok 2.500,-Ft-os órabért kérnek, az ügyelet 2007.évi bevétele vizitdijakból 
804.000,-Ft volt.  A Lengyeltótiban lévı ügyelet zárt ajtók mögött mőködik, ami nem 
megengedhetı. A kistérségi ülésen döntenek arról, hogy a települések bevállalják-e a plusz 
költségeket, amennyiben nem akkor a Fonyódi Kht-hoz fognak csatlakozni. 
 
Székely-Benke László  képviselı-testületi tag 
 
A Zöldfok Rt-vel kötött szerzıdéssel kapcsolatos aggályait veti fel. Összehasonlitva 
Buzsákkal megállapitható, hogy az üzemanyagköltség és bérköltség  tekintetében 
Lengyeltótiban közel a duplája a fizetendı költség. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
2007-ben elszállitott szemét mennyisége  van visszaosztva mely Lengyeltótiban közel 800 
tonna volt. 
Buzsákon egyet fordul az autó, Lengyeltótiból hármat, ez eredményezi a magasabb 
üzemanyagköltséget. Ebbıl adódik, hogy magasabb a bérköltség is, mivel több személy 
dolgozik. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselı-testületi tag 
 
Többször megfigyelte a szemétszállitás menetét. Az autó egyszerre szállitotta el az 
intézmények, vállalkozások hulladékát és a lakosságit is. 
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Sándor János fımunkatárs 
 
A vállalkozásokkal, intézményekkel egyedileg kötött a Zöldfok Rt. szerzıdést, igaz egy 
kocsival viszik el, de 60 literes kukára szóló szerzıdés esetén 15 kg. szemetet 120 literes 
kukára szóló szerzıdés esetén 25 kg. szemetet vesznek figyelembe, melyet a beszállitott 
szemétmennyiségbıl levonnak. Ezzel a lakosság jól is járhat, mivel a vállalkozók legtöbbjénél 
a szerzıdött kuka méretéhez képest félig van tele az edény.  
A következı év bázisadata az idei beszállított szemétmennyiség lesz.  
 
Számitások szerint egy évben 53 alkalommal szállitják el a szemetet, 1182 háztól, 120 literes 
kukával számolva (25 kg), igy 1566 tonna a végeredmény, ezzel szemben a Zöldfok Rt. 714 
tonnával számolt.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Eddig senkinek nem volt érdeke, hogy a épitési törmeléket, lekaszált füvet ne tegye bele a 
szemetes edénybe. Sajnos most rá lesznek kényszeritve, mivel az idei évben beszállitott 
mennyiség lesz a jövıévi bázis adat, ami lehet, hogy csökkenést jelent. 
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Továbbra is az a véleménye, hogy nem szabad csökkenteni a kommunális adó összegét. 
 
Dankó József  képviselı-testületi tag 
 
A lakosság elıtt még mindig nem tisztázott a szemétszállitás ügye, kéri, hogy akár a 
televizión keresztül, akár irásban többször kapjanak tájékoztatást.  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Megpróbáltak a lakosság terheinek csökkentésére a Norvég Alapnál lévı keret terhére 
kukákat vásárolni, de sajnos erre nem lehet pályázni.  
 
Sándor János  képviselı-testületi tag 
 
2008.évben még 1 db. zsákot, ami nem nagyobb összességében, mint 120 literes kuka elszállit 
a Zöldfok Rt, akinek 60 literes kukája van, az egy 60 literes zsákot még kihelyezhet mellé. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a köztisztviselık étkezési hozzájárulását kötelezıvé teszi, a 
közalkalmazottakét adhatóvá. Évek óta az a gyakorlat, hogy mindenki közszolga, igy 
egyformán részesüljenek. Javasolja, hogy az idei évben 6.000,-Ft –ot állapitsanak meg 
étkezési hozzájárulás cimén.  
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                                 A képviselı-testület a 2008.évi költségvetésre vonatkozó 
                                 elıterjesztést elızetesen elfogadja. 
 
                                 A képviselı-testület döntése értelmében a közalkalmazottak 
                                 és köztisztviselık étkezési hozzájárulását 6.000,-Ft/hó 
                                 összegben állapitja meg. 
 
                                 Határidı: azonnal 
                                 Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
8.) Alapitványok, civil szervezetek támogatási kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Javasolja, hogy 25.000,-Ft támogatást állapitsanak meg a Mozgáskorlátozottak helyi 
szervezete részére, abban az esetben, ha külön számlát nyitnak és nem a Kaposvári szervezet 
számlájára folyik be a pénz.  
 
Peitlerné Takács Éva mővelıdési ház igazgató 
 
A szervezet több rendezvényt is tart, és a mővelıdési háznál nem kell terembérletet fizetniük, 
az önkormányzat ezzel is támogatja ıket. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 

1.) A képviselı-testület a Magyar Közigazgatási Kar 
Somogy Megyei Tagozata részére támogatást nem 
állapit meg. 

 
2.) A képviselı-testület a Mozgáskorlátozottak Somogy 

Megyei Egyesülete (Lengyeltóti csoport) részére 
25.000,-Ft támogatást állapit meg, azzal a kikötéssel, 
hogy az összeg csak abban az esetben kerül átutalásra 
ha a csoport külön számlát nyit. 

 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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Zsombok Lajos képviselı-testületi tag megérkezik az ülésre.  
 
Papszt Lajos polgármester elhagyja az üléstermet, az ülés vezetését Dankó József 
alpolgármester veszi át. 
 
 
9.) Papszt Lajos polgármester illetményének megállapitása. 
 
Elıadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                Papszt Lajos polgármester illetményét 2008. január 1. 
                                napjától 483.100,-Ft/hó összegben állapitja meg. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Dr. Sovák Erika aljegyzı  
 
 
10.) Papszt Lajos polgármester költségátalányának megállapitása. 
 
Elıadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                  Papszt Lajos polgármester költségátalányát 2008.  
                                  január 1. napjától havi 96.620,-Ft összegben állapitja meg. 
 
                                  Határidı: azonnal 
                                  Felelıs: Dr. Sovák Erika aljegyzı  
 
Papszt Lajos polgármester visszaérkezik az ülésterembe.  
 
Javasolja a testületnek, hogy a szociális ügyek elbirálására zárt ülést rendeljenek el. 
 

kmf. 
 

Dr. Sovák Erika                                                                                       Papszt Lajos 
aljegyzı                                                                                                   polgármester  
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