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1.) A Képviselő-testület alakuló ülése:
Takács György korelnök:
Köszönti a megjelenteket, külön köszöntötte Fülöp Géza volt polgármester Urat, majd
bejelenti, hogy őt, mint korelnököt érte az a megtiszteltetés, hogy az újonnan
megválasztott önkormányzat alakuló ülését megnyissa.
Megállapította, hogy a megválasztott képviselők közül 6 fő és a polgármester jelen
van. Az alakuló ülés döntéshozatalra határozatképes.
Felkéri Bors Dezsőt a helyi Választási Bizottság Elnökét a választás eredményének
hivatalos ismertetésére.

A.)

Választási Bizottság tájékoztatója a választás hivatalos eredményéről
megbízólevelek átadása.

Bors Dezső a helyi Választási Bizottság Elnöke:
Tisztelettel köszöntötte a megválasztott polgármestert, képviselőket, megjelenteket.
Ismerteti a 2010. évi önkormányzati választás hivatalos eredményét, majd a
polgármester és a képviselők részére kiosztja a megbízó leveleket.
B.)

A Képviselő-testület és a polgármester eskütétele

Bors Dezső HVB elnöke:
Felkéri a képviselő-testület tagjait az eskü letételére.
(A képviselő-testület tagjai leteszik az esküt.)
Bors Dezső HVB elnöke:
Felkéri a polgármestert az eskü letételére.
(Kocsis Ferenc polgármester leteszi az esküt.)
Bors Dezső HVB elnöke:
Felkéri a polgármestert a programjának ismertetésére és az ülés további vezetésére.
Kocsis Ferenc polgármester:
A napirendi javaslat megszavazására kéri a testületet.
Tájékoztatásul elmondja, hogy miután az általa felkért képviselő sajnos nem vállalta az
alpolgármesteri tisztséget - melyet írásban is jelzett felé -, nem áll módjában az
előzetesen betervezett „Alpolgármester választás, az alpolgármesteri tisztség
ellátásának kérdései” tárgyú napirendet tárgyaltatni. Közli, hogy az alpolgármester
személyét illetően további egyeztetésekre van szükség, ami így befolyásolhatja a
bizottságok összetételét is. Ennek megfelelően sem a „Szavazatszámláló Bizottság
létrehozása”, sem a „Bizottságok tagjainak megválasztása” tárgyú napirendek
tárgyalására nincs jelenleg lehetőség. Az elmondottak alapján javasolja, hogy a 1.e.)
1.f.). és 2.) napirendi pontok törlését.
A képviselők részéről napirendi javaslat, vagy egyéb módosító indítvány nem hangzott
el.
A meghirdetett napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó

1.) A polgármester programjának ismertetése

Kocsis Ferenc pm.

2.) A polgármester tisztség ellátásának egyes kérdései

dr. Füzi Norbert jegyző

3.) Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
a) Felhatalmazás az SZMSZ fél éven belüli
felülvizsgálatára
b) Felhatalmazás az önkormányzat gazdasági
programjának kidolgozására
c) Felhatalmazás a képviselők díjazásáról szóló
rendelet-tervezet megalkotására
d) Felhatalmazás a korábbi polgármester részére
+ 3 havi végkielégítés nyújtására
e) Tájékoztató a 30 napon belüli vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről

dr. Füzi Norbert jegyző
Kocsis Ferenc pm.
Kocsis Ferenc pm.
Kocsis Ferenc pm.
Kocsis Ferenc pm.
dr. Füzi Norbert jegyző

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A polgármester programjának ismertetése
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az alakuló ülést - terveivel ellentétben - a helyi kábeltelevíziók nem
élő, egyenes adásban, hanem felvételről közvetítik, mivel még nem áll rendelkezésre a
megfelelő technikai háttér.
Még egyszer megköszöni a lakosságnak, hogy bizalmat szavaztak ahhoz a munkához,
amit a választások előtt ígért. Ígéri, hogy ezzel a kapott bizalommal élni fog és legjobb
tudása szerint fogja Fertőd javát szolgálni. Köszöni, hogy ilyen szép számmal vettek
részt a fertődi polgárok a választásokon.
A város és az önkormányzat előtt álló nagy feladatokat a képviselő-testülettel
összefogva kívánja megoldani. Nagyon örül, hogy a testület olyan tagokból áll, akik
már nem először vesznek részt a testületi munkában. Tapasztalataikra és
munkabírásukra nagy szükség lesz. Számítani fog mindenkire, aki bizalmat kapott a
lakosságtól ehhez a feladathoz, és elvárja, hogy mindenki legjobb tudását adva járuljon
hozzá az elvégzendő munkához. Az előrelépéshez természetesen viták is szükségesek,
melynek mindig is lesz helye, ám a személyeskedésnek nem.
A testületi munka nyilvános lesz, így bárki bármikor meggyőződhet arról, hogy miként
végzi a munkáját az általa választott testület.

Ezt követően rátért a programbeszédének ismertetésére, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Programjának ismertetését követően végezetül sok sikert kívánt mindenkinek a
munkájához.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.

2.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az alakuló ülés egyik kötelező eleme a polgármester illetményének a
megállapítása. A főállású polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap,
mely jelenleg 38.650 Ft és Fertőd településnagyságához rendelt szorzószámkeret, mely
11-12,5 szeres szorzó között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen
megállapított költség, mely ezek alapján bruttó 425.150 Ft-tól - 483.125 Ft-ig terjedő
bérezést takar.
Kéri a képviselő-testületet tegyenek arra vonatkozóan javaslatot, hogy mi az a bérezés,
amit indokoltnak találnak a polgármester esetében. A határozat elfogadása előtt a
polgármester úrnak nyilatkozni kell arról, hogy személyes érintettség révén részt
kíván-e venni a szavazásban, vagy nem.
A napirendi pont második része tájékoztatás jellegű adat a polgármester
költségtérítésére vonatkozóan, melyről a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik. A polgármesteri tisztség
ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek megterítésére lehetőséget biztosít a
jogszabály, melynek kétféle módozata a tételes elszámolás (számlákkal igazolva),
vagy költségátalány (melynek tételeit 2010. január 1-től ugyancsak számlával kell
igazolni). A módozatok közül a polgármester szabadon választhat, és kérését elegendő
szóban előterjeszteni az alakuló ülésen, ám a választás tényét a jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
A költségátalány mértéke a polgármester illetményének 20-30 %-a közötti összeg,
amit ugyancsak összegszerű döntéssel kell elfogadni. Amennyiben kéri a
költségátalány megállapítását, annak mértékéről a testület a következő ülésén is
dönthet - ha a döntés bármely okból viszont elhúzódik, úgy az alakuló ülés napjától a
határozat meghozataláig az átalány minimális összege, azaz az illetmény 20 %-a illeti
meg.
Kéri a testületet, hogy tegyen javaslatot a polgármester tiszteletdíjára.

Horváth Zoltán képviselő:
Javasolja a 11-es szorzót, mivel a polgármester most kezdi a munkát, s majd ha
bizonyított, utána lehet emelni az illetményén.
Kocsis Ferenc polgármester:
Bejelenti személyes érintettségét az ügyben, ezért a napirend tárgyalásában, illetve a
szavazásban nem kíván részt venni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Takács György korelnök előterjesztette a következő határozati javaslatot a
polgármester illetményére vonatkozóan:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis Ferenc főállású polgármester
illetményét 2010. október 1. napjától történő folyósítása mellett havi 425.150 Ft, azaz
Négyszázhuszonötezer-egyszázötven Forint bruttó bérben állapítja meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
Takács György korelnök a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Takács György korelnök megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
67/2010 (X.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis Ferenc főállású
polgármester illetményét 2010. október 1. napjától történő folyósítása
mellett havi 425.150 Ft, azaz Négyszázhuszonötezer-egyszázötven
Forint bruttó bérben állapítja meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

3.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
A napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester

a.) Felhatalmazás az SZMSZ fél éven belüli felülvizsgálatára
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése
alapján a képviselő-testületnek az alakuló ülést követő fél éven belül felül kell
vizsgálni, s megalkotni az SZMSZ-t. Indokolt, hogy e feladat megkezdésére a testület
már az alakuló ülésen megbízást adjon. A módosítás az egyes rendelkezéseken kívül
még az alpolgármesteri tisztség, valamint a bizottságok összetétele és a pontos
megnevezése és száma kapcsán is szükséges.
Javasolja, hogy testület hatalmazza fel a jegyzőt az átfogó módosítás 30 napon belüli
elkészítésére.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a feladat elvégzéséhez szüksége van arra, hogy testületi tagok mielőbb
leadják módosítási elképzeléseiket. Ennek érdekében a jövő héten a jelenlegi SZMSZ
számukra kiküldésre kerül, és kéri a testületet, hogy a 30 napos határidő tartása végett
15 napon belül javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és
jegyzőt arra, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát 30 napon
belül vizsgálják felül, s előterjesztésüket tegyék meg a képviselő-testületnek.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. november 14.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
68/2010 (X.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert és jegyzőt arra, hogy az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát 30 napon belül vizsgálják felül, s
előterjesztésüket tegyék meg a képviselő-testületnek.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző

Határidő: 2010. november 14.
b.) Felhatalmazás az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozására
A napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az Ötv. 2005. évi XCII. törvénnyel módosított és kiegészített 91. § (7)
bekezdése szerint az önkormányzatoknak az alakuló ülést követő fél éven belül
gazdasági programot kell elfogadni.
Az 1991. évi XX. törvény (hatásköri törvény) 140. § (1) bek. a.) pontja alapján ennek
elkészítése a jegyző feladata, aki ezt viszont természetesen csak a testület instrukciói
alapján tudja megtenni. gazdasági programra hat hónap áll rendelkezésre a
pénzügyminisztérium
instrukciója
alapján,
a
polgármester
választási
kampányprogramjához illeszkedően.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Az elhangzottak ismeretében kéri a testületi tagokat, hogy a gazdasági programra
vonatkozó elképzeléseiket folyamatosan juttassák el írásban a hivatalhoz, hogy a
polgármester választási programjával együtt, ezek beépítésével készíthesse el a
gazdasági programot.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az önkormányzat gazdasági programját fél éven belül készítsék el, s
terjesszék a képviselő-testület elé.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2011. április 14.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
69/2010. (X. 14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat gazdasági programját
fél éven belül készítsék el, s terjesszék a képviselő-testület elé.

Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2011. április 14.

c.) Felhatalmazás a képviselők díjazásáról szóló rendelet-tervezet megalkotására
A napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az idei törvénymódosítás alapján jelentősen csökkent az
önkormányzati képviselők száma 11 főről 6 főre, akiknek ezáltal sokkal több
munkájuk lesz. Javasolja, hogy az elvégzett munkáért a korábbi időszaktól eltérően
mindenképpen részesüljenek díjazásban a képviselők, hiszen a munkavégzés során
költségek is felmerülnek.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a képviselői tiszteletdíjak mértékét rendeletben lehet megállapítani a
törvényi keretek között, melyről az Ötv. 20. § (2) bekezdése és a Pttv. 15. §-a
rendelkezik. A rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata, melyben egyrészt a
képviselők, másrészt a bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnök tiszteletdíjáról is
rendelkezni kell. Tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselői alapdíj maximális
mértéke a köztisztviselői illetményalap és a település nagyságához rendelt szorzószám
alapján Fertőd esetében bruttó 69.570 Ft/hó lehet. A bizottsági tagsággal kapcsolatban
úgy rendelkezik a jogszabály, hogy a bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül több bizottsági tagság esetében is - legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető, mely
összeg így 100.877 Ft lehet.
A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj, azaz bruttó 69.570 Ft 45 %-át meg nem
haladó tiszteletdíjban részesíthető. A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, vagy bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 90 %-ával
növelhető az összeg, ami annyi jelent, hogy a képviselői bizottsági elnöki tisztségéért a
képviselői tiszteletdíjával együtt összesen havi bruttó 132.183 Ft-ot kaphat.
A készítendő rendelet-tervezettel kapcsolatban pedig szintén kéri a képviselőket, hogy
az egyes tiszteletdíjakra vonatkozó javaslataikkal segítség munkáját.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Füzi Norbert
jegyzőt, hogy a képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának
mértékéről készítsen rendelet-tervezetet, melynek során vegye figyelembe a 2010. évi
költségvetési elképzeléseket.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
70/2010. (X.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Füzi Norbert jegyzőt,
hogy a képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának
mértékéről készítsen rendelet-tervezetet, melynek során vegye
figyelembe a 2010. évi költségvetési elképzeléseket.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

d.) Felhatalmazás a korábbi polgármester részére + 3 havi végkielégítés nyújtására
A napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület a volt főállású
polgármesternek a végkielégítésén felül további 3 havi juttatást adhat, kivéve, ha a volt
polgármester országgyűlési képviselő, alpolgármesteri foglalkoztatási, vagy más
önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít.
A juttatás feltétele, hogy a polgármesteri munkakör átadása megtörténjen a választást
követő 8 munkanapon belül.
Fülöp Géza volt polgármester fenti feltételeknek megfelelt, így számára a törvény
szerint járó 3 havi végkielégítés jár, melyen felül adható maximum újabb 3 havi
juttatás. Bére alapján így kb. bruttó 1,5 millió Forintról dönthet a képviselő-testület.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az adótörvények alapján 2 millió Forint feletti
végkielégítéseket 98 %-os adókulcs terheli.
Tekintettel a város anyagi helyzetére javasolja, hogy a kötelezően járó 3 havi
végkielégítésen túlmenően a további 3 havi végkielégítést, vagy annak töredékét ne
ítélje meg a képviselő-testület.
Felteszi a kérdést, hogy van-e ezzel kapcsolatban módosító javaslat?
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy a volt polgármester Fülöp Géza személyesen kereste meg, hogy az
adható 3 havi végkielégítésből - figyelembe véve a fent elhangzottakat - maximum 1
havi juttatásra tart igényt, amennyiben ezt támogatja a testület. Úgy gondolja, hogy a
várost 22 évig eredményesen irányító volt polgármester megérdemli a plusz 1 havi
végkielégítést, amivel kapcsolatban módosító indítványt tesz.

Kocsis Ferenc polgármester:
Felteszi a kérdést, hogy van-e további módosító javaslat?
További módosító javaslat nem hangzott el.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fülöp Géza volt
polgármesternek a végkielégítésen felül további juttatást nem hagy jóvá.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 1 igen
szavazattal, 6 nem szavazat mellett nem támogatta az eredeti határozati javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester ezt követően a módosító javaslatot bocsátotta szavazásra:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fülöp Géza volt
polgármesternek a végkielégítésen felül további 1 havi juttatás kifizetését hagyja jóvá.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:
71/2010. (X.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fülöp
Géza volt polgármesternek a végkielégítésen felül további 1 havi juttatás
kifizetését hagyja jóvá.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

e.) Tájékoztató a 30 napon belüli vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző

dr. Füzi Norbert jegyző:
Tájékoztatja a testületet, hogy az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint
közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és
vagyonnyilatkozat-tételi kötelességéről szóló 2001. évi CII. törvény rendelkezése
alapján először az alakuló ülést követő, majd ezután minden év január 1-től számított
30 napon belül a képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. (a
sajátján kívül köteles a vele közös háztartásban élő házas - vagy élettársának, valamint
gyermekének vagyonnyilatkozatát is csatolni.)
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig az
önkormányzati képviselő képviselői jogait nem gyakorolhatja.
Ezeknek a kezelését, nyilvántartását, vizsgálatát az SZMSZ-ben meghatározott
bizottság végzi, mely Fertőd esetében a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik, ami
miatt különösen fontos, hogy a bizottságok minél előbb felálljanak.
A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános, a hozzátartozójának nyilatkozata viszont
nem - abba csak az ellenőrző bizottság (pénzügyi bizottság) tagjai tekinthetnek be.
Figyelemmel arra, hogy az alakuló ülésen nem kerültek a bizottságok felállításra és a
30 napos határidő kötött a képviselő-testületi tagokra, ezért kéri a testületet, hogy az
elkövetkezendő 30 napon belül törekedjenek, hogy a bizottsági struktúra létrejöjjön, és
a vagyonnyilatkozat kezelésével kapcsolatban a pénzügyi bizottság össze tudjon állni.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
NAPIRENDEK UTÁN:
Kocsis Ferenc polgármester:
Technikai közleményre szeretné felhívni a figyelmet az alakuló ülés zárása előtt. A
Polgármesteri Hivatal Devecser-Kolompár katasztrófára tekintettel megkezdte a
gyűjtést. Kéri a lakosokat, hogy ki-ki erejéhez mérten segítse a katasztrófa sújtotta
terület lakosságát ruhanemű, bútor és más technikai eszközök Családsegítő
Szolgálathoz történő eljuttatásával.
A pénzadományokat a fertődi, süttöri, fertőszéplaki, valamint a sarródi templomban
kihelyezett urnában lehet elhelyezni.
Több kérdés, bejelentés, tájékoztató nem hangzott el.
Több tárgy nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, a képviselő-testület ülését 18.00 órakor bezárta.

kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző

