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8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.  
 
ikt.szám:…….../2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-i 
nyilvános üléséről, mely 17 óra 00 perckor kezdődött. 
 
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 

 
Tatai László Polgármester 

  Buzás Sándor 
Ballér Zoltán 
Haller István  

  Hutter Tamás 
  képviselők 
 
Távol van: - 
        
 
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző  
   
Meghívottak:- 
    
Érdeklődő: -fő 

Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny 
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5fő 
jelen van. Ismerteti szóban a kiküldött napirendi pontokat Mivel kiegészítés, kérdés nem 
érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról. 
 
Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
34/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2015. április 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének módosítása 
Előadó:polgármester 

2.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2014. évi 
beszámolójának elfogadása  
Előadó: polgármester  

3.) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
beszámolójának elfogadása 
Előadó:polgármester 
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4.) 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet alapján pályázat 
benyújtása gépjármű beszerzésre 
Előadó:polgármester 

5.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által 
- 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet alapján – benyújtandó 
pályázat támogatása 
Előadó: polgármester 

6.) Családsegítő szolgálat 2014. évi beszámolója  
Előadó:polgármester 

7.) Gyermekjóléti szolgálat 2014. évi beszámolója 
Előadó:polgármester 

8.) Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 
beszámoló elfogadása  
Előadó:polgármester 

9.) Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 

Napirendek tárgyalása: 
 

1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az előerjesztést mindenki megkapta. Ismerteti az 
előterjesztés tartalmát. A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata 242 944 EFt mind a 
kiadási, mind a bevételi oldalon. A módosított előirányzat pedig 282 310 EFt. Az előirányzat 
növekedés 39 366 EFt. 
Bevételi oldalon az alábbiak szerint: 

- Helyi önkormányzatok működési támogatása 11 183 EFt, emelkedtek a szociális 
feladatok támogatása, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 

- Működési bevételek 2 708 EFt,  
- Működési célú támogatás ÁHT-n belülről 12 256 EFt 
- Közhatalmi bevételek 3 765 EFt, a helyi adókhoz kapcsolódó emelkedése miatt 
- Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 10 434 EFt 
- Felhalmozási bevételek 900 Eft 
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 40 EFt 
- Finanszírozási bevételek – 1 920 EFt 

Kiadási oldalon: 
- Működési költségvetés kiadásai 32 463 EFt 
(Ez tartalmazza: személyi juttatások 8 171 EFt 
Munkaadókat terhelő járulékok 1 436 EFt 
Dologi kiadások 7 429 EFt 
Egyéb működési kiadások 15 427 EFt-tal növelését) 
- Felhalmozási kiadások 2 750 EFt 
- Finanszírozási kiadások 4 153 EFt 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

8/2015.(V.2.) önkormányzati rendelete 
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött,az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.6.) rendelet módosításáról szóló, fenti számú 
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
megalkotja. 
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben 
szokásos módon- gondoskodjon. 

 
2.)Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadása  
Előadó: polgármester  

Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést  mindenki megkapta. Ismerteti az 
előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy beruházások között  szerepel többek között a létra, 
bozótvágó, ágvágó vásárlás. Konszolidációban nem részesült az önkormányzat, ezért a kapott 
10 millió forintból útfelújítás valósult meg. Befejeződött az Ikszt építése, valamint a hivatal 
energetikai korszerűsítése.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

9/2015.(V.2.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
a Nemesgörzsöny Önkormányzat 2013. évi pénzügyi terv 
végrehajtásáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
 
Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben 
szokásos módon- gondoskodjon. 
 

3.)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadása 
Előadó:polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Közös Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját mindenki megkapta, átolvashatta. A kiadások között az illetmények 
szerepelnek, a dologi kiadások között a közlöny előfizetés, jogtár -, a hivatal által használt 
programok előfizetési díjai, honlap-, valamint a gépek karbantartásának díjai szerepelnek. 
Bevételi oldalon a közös hivatal finanszírozása szerepel. 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

35/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolóját az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4.)21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet alapján pályázat benyújtása gépjármű beszerzésre 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy lehetőség lesz falubusz beszerzésére pályázat 
keretében, nettó 100 %-os támogatással.  Az Áfa összegét kell csak kifizetni.  Javasolja a 
pályázat benyújtását. 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

36/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet  szerint  pályázatot nyújt be melyben a 
következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 

 
- mikrobusz (M1) beszerzése az önkormányzat működési területén lévő egyéb szolgáltatás 
ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) - Megvalósítás helye: 8522 Nemesgörzsöny, 
Széchenyi u. 10.  132 hrsz. 

 
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös 
és szükséges. 
Felelős: Tatai László polgármester 
Határidő: azonnal  
 
5.)Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által - 21/2015. (IV. 17.) 
MvM. rendelet alapján – benyújtandó pályázat támogatása 
Előadó: polgármester 
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Tatai László polgármester elmondja, hogy ügyelet gépjárművét. Az előterjesztést mindenki 
megkapta. Már tavaly is szóba került az autó cseréje, de akkor az a döntés született, hogy egy 
esetleges pályázat esetén megvalósítható csak. 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

37/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint pályázatot nyújt be melyben a 
következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 

 
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb közösségi  
célú szolgáltatások ellátására 
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz. 

 
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös 
és szükséges. 
Felelős: Tatai László polgármester 
Határidő: azonnal  
 
6.)Családsegítő szolgálat 2014. évi beszámolója  
Előadó:polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Intézménye megküldte beszámolóját a Családsegítő Szolgálat 2014. évi munkájáról. 
Elmondja, hogy a beszámolót mindenki megkapta, megismerhette.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

38/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő Szolgálatának 2014. évi 
beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
7.)Gyermekjóléti szolgálat 2014. évi beszámolója 
Előadó:polgármester 
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Tatai László polgármester elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Intézménye megküldte beszámolóját a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról. 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a beszámolót mindenki megkapta, megismerhette.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem 
érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny 
Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

39/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi 
beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
8.)Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó:polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatairól szóló beszámolót mindenki megkapta. Ismerteti a beszámoló 
tartalmát. 

 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
40/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny 
Község  Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló 2014. évi 
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
9.)Vegyes ügyek 

Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy szükséges a térítési díj módosítása. Az 
előterjesztést mindenki megkapta, áttanulmányozhatta. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
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megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

10/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési 
díjakról szóló végrehajtásáról szóló, fenti számú rendeletét az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
 
Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben 
szokásos módon- gondoskodjon. 

 
Tatai László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testüeltet a Stabil-Aszfalt Kft. ajánlatáról. 
Az ajánlatot mindenki megkapta. Bruttó 4.200.000.-Ft összegben vállalják a munkát.  A 
Zrínyi  u és az Ady u aszfaltozása történik meg.  A műszaki tartalom az ajánlatban szerepel. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy addig nem szabad nekik fizetni, amíg az 
önkormányzat által vitt műszaki ember nem igazolja le. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy meg lehet nézni a referencia munkákat, amiket 
felsorolt 
 
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy 2015-ben alakult csak a cég. 
 
Tatai László polgármester elmondja, ha nem megfelelő a munka, akkor nem lesz kifizetve.  
 
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy akárkivel nem kellene üzletet kötni. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy nem  úgy működik, hogy ha nem tetszik nem fizet az 
önkormányzat. Ennek következményei vannak.  Főleg, ha nem megbízható a partner. Nem 
tűnik megbízhatónak a vállalkozás. Aggályosnak tatja a szerződés megkötését. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy előre semmi nem lesz kifizetve, ha meg nem úgy 
dolgoznak, akkor nem lesz kifizetve. 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
41/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata úgy döntött, hogy szerződést köt a Stabil Aszfalt 
Kft-vel (1036 Budapest, Színyei M. u. 10.KSH. szám:25189177-4211-113-01 adóigazgatási 
szám:25189177-2-42) Nemesgörzsöny Zrínyi utca és Ady utca útfelújítására a mellékelt 
ajánlat szerint bruttó 4.200.000.- Ft összegben, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
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Felelős:polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy pályázni lehet nyári gyerekétkeztetésre. Javasolja a 
pályázat benyújtását.  
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

42/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy döntött, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. év C törvény 3 számú melléklet I/3. pontja 
alapján a „Gyermekszegénység elleni program nyári étkeztetés biztosítása „ jogcímre. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy május 31 napjától tiszteltdíjának 36%-ról lemond 
2015. december 31-ig. Ebből az összegből majd szeretné, ha az önkormányzat felajánlana a 
ravatalozó felújítására.  Javasolja, hogy a képviselő testület hagyja jóvá a tiszteltdíjról való 
lemondását. 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, , 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

43/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy döntött, hogy Tatai László 
polgármester tiszteletdíjról történő lemondását - 2015.  május 1 napjától 2015. december 31 
napjáig - jóváhagyja. A lemondás mértéke bruttó 36 %.  
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
Hutter Tamás képviselő bejelenti, hogy képviselői tiszteletdíjának 50%-ról le kíván mondani 
2015. május 1 napjától 2015. december 31 napjáig a sportegyesület javára. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, ha fel kívánja ajánlani valakinek, akkor azt csak a nettó 
tiszteletdíjából teheti meg. Ha a bruttó tiszteletdíjról mond le, akkor az visszakerül a 
költségvetésbe, annak felhasználásáról pedig a képviselő-testület dönt. 
 
Tatai László polgármester kéri, hogy Hutter Tamás képviselő tiszteletdíjának 50 %-ról való 
lemondását a Képviselő-testület hagyja jóvá. 
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Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, , 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

44/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy döntött, hogy Hutter Tamás 
képviselő tiszteletdíjról történő lemondását - 2015.  május 1 napjától 2015. december 31 
napjáig - jóváhagyja. A lemondás mértéke bruttó 50 %.  
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy május 16-17- én lesz a „Te szedd” akció.  
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy elég sűrű a május, most nem kellene benne részt 
venni. 16-án lesz a szavalóverseny is, lesz a gyerek nap, anyák napja. Ha az iskola vállalja, 
akkor szedhetik. 
 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása? 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend nincs, 
kérdés, bejelentés hiányában a 2015. április 27-i nyilvános ülést 19 óra 30 perckor berekeszti. 

 K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 


