
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én 
megtartott ülésérıl 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Lenner 

Vilmos, Makarész Zoltán, Zsombok Lajos képviselı-testületi tagok, 
- Dr. Sovák Erika aljegyzı  
- Posza Jánosné pénzügyi irodavezetı, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezetı, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezetı, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Dávid Jánosné fımunkatárs, 
- Borbély Róbert fıelıadó, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
Távol maradt: - Erdıs József, Kóczián Lászlóné, Semsey Ottó, Székely-Benke László 
képviselı-testületi tagok 
 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Mővelıdési Ház Igazgató, Nyers Györgyi 
intézményvezetı. 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
7 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Beszámoló Lengyeltóti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
 
2.) Orvosok által fizetendı orvosi rendelı fenntartási költségeinek megállapitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Szervezeti és Mőködési Szabályzat módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal alapitó okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
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5.) Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár alapitó okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Ábrahám Vera szegedi lakos támogatási kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Alapitványok, civil szervezetek támogatási kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
8.) Lengyeltóti  Hegyközség részére támogatás nyújtása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
9.) Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. alatti megüresedett bérlakások ügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) Dél-Balatoni Szennyvizelvezetés és Tisztitás Megvalósitását Célzó Önkormányzati 
Társulás Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Gáspár Sándor zenetanár lakásügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
Zárt ülés: 
 
12.) Lakásépitési támogatási ügy. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Kitüntetı cimek adományozása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
 

                                A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                pontokat elfogadja. 
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1.) Beszámoló Lengyeltóti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról. 
 
Elıadó: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Viola Sándorné, Benkı Mariann, Wolfné Kellner 
Mariann, Madarászné Proity Mariann, Kesztyüsné Vohl Zsuzsanna,  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Lenner Vilmos képviselı-testületi tag.  
 
Viola Sándorné  intézményegység-vezetı 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanulók támogatása sajnos nem 
tanévre szól. Minden esetben nyomon követik, hogy mikor jár le a kedvezmény, mivel ennek 
téritési  vonzata van. A szülıket hivatalos levél formájában, sıt személyesen is felkeresik. 
Példaként emliti az utolsó esetet, ahol egy 7 gyermekes szülı figyelmét hivták fel többször a 
kedvezmény lejártára 
A szülıket minden esetben figyelmeztetik, ha a gyermekek nem járnak iskolába. Nagyon sok 
az olyan eset, hogy a gyermekek együtt mennek a szülıkkel dolgozni. Ez fıleg a lomtalanitás, 
bodzázás idıszakában fordul elı.  
Véleménye szerint azon túl, hogy 392 gyermekért felelıs az iskola, mind az osztályfınökök, 
mind az iskola vezetés nyilvántartást vezet és a törvény adta lehetıségeken belül veszik fel a 
kapcsolatot a Családsegitı Szolgálattal és végsı esetben jelzéssel élnek a Jegyzı felé.  
 
Nyers György   intézményvezetı 
 
Az álláshelyek közvetitésére több fajta lehetıségük van. A Munkaügyi Központ folyamatosan 
tájékoztatja ıket, az állásajánlatokról. Jelenleg 8 ember elhelyezkedését segitették egy 
Marcali céghez. Érdemes azonban azt megjegyezni, hogy nagyon sokan nem kivánnak élni az 
álláslehetıséggel.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Sajnos tény az, hogy közmunkára nem szivesen jelentkeznek az emberek, viszont a büntetést 
szivesen ledolgoznák.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Elfogadja a kérdésére adott válaszokat, a beszámolóból nem tünt ki, hogy az intézmények 
többet is megtesznek az ügyfelekért, mint ami a dolguk lenne.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Az intézménynek nem dolga, figyelni azt, hogy mikor jár le a gyermekvédelmi kedvezmény, 
viszont érdekükben áll figyelni, mivel akkor téritési dij hátralékuk képzıdik.  
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Sajnálja, hogy a rendırség képviselıje nem tudott megjelenni az ülésen. Kéri, hogy hivják fel 
a figyelmüket a közterületeken lévı hatékonyabb ellenırzésre. Az iskola környékérıl már 
minden mozditható dolgot elloptak. 
  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2007.évi 
                           gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített 
                           átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadja. 
 
                           Határidı: 2008. május 31. 
                           Felelıs: Dr. Sovák Erika aljegyzı 
                          
 
 
2.) Orvosok által fizetendı orvosi rendelı fenntartási költségeinek megállapitása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Dr. László Klára 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az orvosok ma 11-kor adták le javaslatukat, amely minden képviselı-testületi tagnak 
kiosztásra került. A számitási anyagról megállapitható, hogy nem teljesen fedi a valóságot. Az 
ügyeletnél július 1-tıl megszünik a mosás, vasalás, a hütıszekrények száma csökkeni fog 
kettıre.  A korábban felvetett hiányosságokat megszüntették. (mentık vizfogyasztásánál 
leválasztása) 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Pénzügyi kihatással járó dolgot, a testület nem tárgyalt úgy, hogy az érintett elıtte 2 órával 
tett javaslatot. A Pénzügyi Bizottság ülése az elmúlt héten volt, azóta már el kellett volna 
késziteni az anyagot. Az ügynek már pontot kellene tenni a végére.  
 
Sándor János  fımunkatárs 
 
A közös helyiségek felosztásában megegyeztek Dr. László Klárával. A fütés, világitás, 
takaritás költségeit a használt négyzetméter alapján osztottak fel, akkor a közös helyiségek 
használatát is ugyanígy osztották fel. A négy orvos közötti költségfelosztás nem a testület 
feladata.  
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Dr. László Klára 
 
Zsombok Úr kifogására reflektálva elmondja, hogy az újonnan elıvezetett számitási anyagot 
hétfın  látta elıször és nem 2 órával elıbb. Egyéb elfoglaltsága miatt csak most készült el az 
anyaggal. Az orvosok számitási anyagukban figyelembe veszik az idıtartamot és a 
betegforgalmat is. A fütés, világitás az független a betegforgalomtól, a vizfogyasztás a 
betegforgalomtól függ. İ ilyen szisztéma szerint számolt, igy jött ki a 60-40 %-os arány. Az 
egyszerübb számolás kedvéért azt is elfogadhatónak tartja, hogy a használt rendelıi 
alapterület, az ügyelet pihenı helyiségei és a közös helyiségek költségei 50-50 %-os arányban 
kerüljenek megosztásra. 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
A testület a minden napos változtatásokkal nem tud számolni.  Nem került felszámolásra a 
gáz, villany, víz költségek idei emelkedése. A tavalyi számlák alapján számoltak. Az 
ügyeletben résztvevı önkormányzatok polgármestereivel négyzetméter arányos elosztásban 
állapodtak meg.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Nehezményezi, hogy miért a 4 lengyeltóti orvosnak kell kifizetnie a többi településnek a 
költségét. Nonszensz dolognak tartja, hogy az ott dolgozó embereknek ne legyen legalább 1 
élelmiszerhütı.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Az orvok és az önkormányzat által kidolgozott költségek között 36.210,-Ft a havi különbség. 
Nevetséges akár az orvosok, akár a kistérség részérıl errıl az összegrıl vitatkozni közel fél 
éve.  
Az ügyelet valóban az esti és hétvégi órákban történik, tehát több a villany használat, de 
viszont figyelembe kell venni, hogy töredéke a betegforgalom.  
 
Dr. László Klára 
 
Az lenne a javaslata, hogy a közös helyiségeket számolják 50-50 %-os aránnyal, ebben az 
esetben még mindig kevesebb mint 40 % jut az ügyeletre a közös költségeknek. Vegyék azt 
tudomásul, hogy ık napi 6 órát tartózkodnak a rendelıben. Ezen idı alatt valóban füteni kell, 
de után elég lenne a fütést temperálni. Az orvosok felvállalják, hogy a fütést saját költségükön 
temperálni fogják.  
A költségek kiszámitásánál nagy mértékben szerepet játszott, amit már korábban is jeleztek, 
hogy 5 héten keresztül nem tudják lekapcsolni a kazánt, egy termosztát csere miatt. 
 
Lenner Vilmos képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint olyan dologról beszélnek, amelyen a Pénzügyi Bizottság már túllépett. İk 
azt kérték az orvosoktól, hogy egymás között osszák el a költségeket. Nevetséges összegrıl 
vitatkoznak, ha a havi 36.000,-Ft-ot nem tudják kifizetni az orvosok, azt nem lehet minısiteni. 
Az orvosok által végzett számitási anyag számára teljesen megbukott, azzal, ahogyan a 
vizfogyasztást kiszámolták. Nem tudja, hogy mi különbség van az ügyeleti beteg és a 
rendelési idıben lévı beteg WC. használata között, mivel közel 1 liter a különbség.  
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A testület eddig is korrekt volt az orvosokkal szemben. Nem lenne törvénytelen az sem, ha 
havi 20.000,-Ft bérleti dijat számitanának fel.  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Ahhoz, hogy Lengyeltótiban meg maradjon az ügyeleti ellátás, minden önkormányzatnak 
vastagon a zsebébe kellett nyúlni. Az orvosok kérték a megemelt ügyeleti dijakat. Nem is 
lenne ezzel semmi probléma, ha nem zárt ajtók mögött zajlana az ügyelet.  
 
A napirend felett a vitát lezárja. Kéri, hogy a karbantartási költség önkormányzat által történı 
átvállalásával állapitsák meg a költségeket. Kéri, hogy a költségvetési koncepció készitése 
elıtt tárgyaljanak újra a költségekrıl.  
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
a 32/2008.(III.27.) számú határozatát visszavonja. 

 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 

az orvosi rendelınél felmerült költségekbıl az egy 
orvosi körzetre jutó költségek megtéritését 2008. június 
1. napjától ÁFÁ-val együtt havi bontásban az alábbiak 

                                     szerint állapitja meg: 
 
                                     Fogorvosi körzet:  52.300,-Ft/hó 
                                     I.körzet:                 45.400,-Ft/hó 
                                     II.körzet:                43.200,-Ft/hó 
                                     Gyermekkörzet:     43.200,-Ft/hó 
 
                              Határidı: 2008. június 1. 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
3.) Szervezeti és Mőködési Szabályzat módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének  

14/2008.(V.30.) rendelete 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

16/1999.(XII.30.), a 4/2001.(II.23.), a 10/2001.(IX.26.), a 6/2002.(VIII.23.), 
a 8/2002.(X.30.), a 12/2002.(XII.12.), a 16/2004.(VI.30.), 26/2004.(XII.15.), 
a 14/2005.(V.27.), a 19/2005.(IX.30.), a 13/2006.(IV.26.), a 22/2006.(X.11.), 

valamint a 7/2007.(II.23.) rendeletekkel módositott 
9/1999.(III.25.) rendelet módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal alapitó okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

69/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az általa 
                             fenntartott Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapitó 
                             okiratát az alábbiak szerint módositja: 
                             Az alapitó okirat 3.) pontja a következı szövegrésszel egészül ki: 
                             A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
                             Az alapitó okirat 6.) pontja helyébe a következı szövegrész kerül: 
                             6.) Alapitó szerv neve: 
                             Lengyeltóti Város Önkormányzata 
                             8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2.sz. 
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
5.) Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár alapitó okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

70/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                               az általa fenntartott Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház 
                               és Könyvtár alapitó okiratát az alábbiak szerint módositja: 
 
                               3.) Az intézmény alapitója és cime: 
                               Lengyeltóti Város Önkormányzata 
                               8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2.sz. 
 
                               Az alapitó okirat 11.3.pontja helyébe a következı szövegrész 
                               kerül: 
                              A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
                          
 
 
6.) Ábrahám Vera szegedi lakos támogatási kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

71/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete  
                          Ábrahám Vera szegedi lakos kérelmét támogatja, és a 2008.évi 
                          költségvetésben tervezett polgármesteri keret terhére a  
                          „ Lengyeltóti zsidó temetıje. Társadalmi és vallási státuszok 
                          megjelenése sirszövegekben és szimbólumokban” cimő könyv 
                          megjelentetéséhez 50.000,-Ft támogatást biztosit. 
 
                          Határidı: azonnal 
                          Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
7.) Alapitványok, civil szervezetek támogatási kérelme. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

72/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                             A képviselı-testület: 
 

1.) A Magyar Májátültetettek Egyesülete 
2.) A Reménysugár Alapitvány 
3.) Az Életmentı Gyermek-Intenziv Alapitvány 
 
támogatás iránti kérelmét elutasitja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Papszt Lajos polgármester 

 
 
8.) Lengyeltóti  Hegyközség részére támogatás nyújtása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

73/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                a Lengyeltóti Hegyközség részére a Durdevaci testvér- 
                                város képviselıi vendéglátáshoz a 2008.évi költségvetésben 
                                tervezett polgármesteri keret terhére 20.000,-Ft támogatást 
                                biztosit. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
9.) Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. alatti megüresedett bérlakások ügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A bizottság javaslata értelmében, amennyiben nem sikerül az értékesités, úgy piaci alapon 
próbálják meg bérbeadni a lakásokat. Mivel sem az önkormányzatnál, sem az iskolánál nincs 
szakember hiány, akik lakásra lennének jogosultak, úgy ha az értékesités nem sikerült piaci 
alapon adják bérbe a lakásokat. 
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

74/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonát 
                        képezı 
                        a.) Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. alatti 985/A/5. hrsz-ú, 45 m2-es  
                        (komfort II. fokozatú, 1 szoba, konyha, kamra, fürdıszoba, elıtér) 
                        társasházi bérlakását, valamint 
                        b.) Lengyeltóti, Zrinyi u.27. szám alatti, 985/A./6.hrsz-ú, 62 m2-es 
                        (komfort II. fokozatú: 2 szoba, konyha, kamra, fürdıszoba, elıtér, 
                        belépı) társasházi bérlakását pályázat útján értékesitésre meghirdeti. 
                        Az eladási ár az önkormányzat által felkért független értékbecslıi 
                        szakértıi véleményben megállapitott forgalmi érték (piaci ár). 
                        A képviselı-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert, hogy 
                        független értékbecslıt kérjen fel a forgalmi érték megállapitására, 
                        egyúttal biztositja az értékbecslés diját a költségvetés saját ingatlan 
                        hasznositás szakfeladaton tervezett elıirányzata terhére. 
                        Amennyiben a lakásokat nem sikerül értékesiteni, úgy a piaci alapon 
                        történı bérbeadást kell elıtérbe helyezni. 
 
                        Határidı: azonnal 
                        Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Dél-Balatoni Szennyvizelvezetés és Tisztitás Megvalósitását Célzó Önkormányzati 
Társulás Alapitó Okiratának módositása. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

75/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
                              megtárgyalta a Dél-Balatoni Szennyvizelvezetés és Tisztitás 
                              Megvalósitását Célzó Önkormányzati Társulás alapitó okiratának 
                              módositott változatát. A módositott alapitó okiratot az elıterjesz- 
                              téshez mellékelt formában jóváhagyja. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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11.) Gáspár Sándor zenetanár lakásügye. 
 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

76/2008.(V.29.) képviselı-testületi határozat 
 
                             A képviselı-testület Gáspár Sándor zenetanárt a Lengyeltóti, 
                             Szent Erzsébet tér 1/a. alatt lévı önkormányzati lakás bérlıjéül 
                             2008. július 15.napjától a Lengyeltóti Zeneiskolánál fennálló 
                             munkaviszonya idejére kijelöli. 
 
                             Határidı: 2008. július 15. 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Tóti Napok elıkészitése folyamatban van, jelenleg még nem kaptak információt arról, hogy 
a Brüsszeli pályázat nyert-e.  
 
Peitlerné Takács Éva  Mővelıdési Ház Igazgató 
 
A továbbiakban részletes tájékoztatást ad a jelenleg összeállitott programról.  
 
 
Papszt Lajos polgármester javasolja a testületnek, hogy a szociális ügyek, valamint a kitüntetı 
cimek adományozására zárt ülést rendeljen el. 
 
 

kmf. 
 
 
 

Dr. Sovák Erika                                                                                                Papszt Lajos 
aljegyzı                                                                                                             polgármester  


