4. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2017. február 23-án megtartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2017. február 23-án megtartott üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

Tanácskozási joggal: Dr. Sárvári Eszter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Dénes és Zagyi Ferencné
képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. Csemer Csaba
képviselő távollétét igazolt. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni nem
kívánta.
Zagyi Ferencné képviselő: Egyebek napirendi pontban kérte tárgyalni a képviselők
tiszteletdíjának emelését.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Mátraverebély Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2./ Javaslat a 10/2015. (IX.17.) számú az Önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. munkájáról
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
4./ Polgármesteri beszámoló a téli közmunkaprogramról
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
5./ Nemzeti Kegyhely fejlesztési terv támogatására kérelem
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
6./ Szabó Miklós 078/10 hrsz., 078/11 hrsz. területek tulajdonosának kérelme
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
7./ Mátraverebélyi E-14 postagalamb civil szervezet székhely változtatási kérelme
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
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8./ Mátraverebélyi E-14 postagalamb civil szervezet támogatási kérelme
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
9./ Javaslat önkormányzati tanácsnok személyére, díjazására
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
10./ Mátraverebély Község Önkormányzata, Bátonyterenye Város Önkormányzata és
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ között létrejövő háromoldalú
feladat ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
11./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ „EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című
projekthez kapcsolódó „Projekt előkészítés” tárgyban árajánlat elbírálása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1. napirendi pont:
Mátraverebély Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Nagy Attila polgármester: A rendes testületi ülést megelőzően a közös testületi ülésen
elfogadásra került a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi módosított
költségvetése. Kérte a költségvetésben a módosítások átvezetését. Felkérte Petréné Kormos
Ágota képviselőt, hogy számoljon be a pénzügyi bizottság döntéséről.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolta a Mátraverebély Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetését. Köszönetet mondott Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintézőnek a
részletes tájékoztatásért, amit a bizottsági ülésen elmondott a költségvetéssel kapcsolatban.
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadja el a középtávú tervezést, az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját
bevételek alakulása a következő három évben határozati javaslatát.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
12/2016. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht.
29/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
a) 2017. 38420e Ft
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b) 2018. 32100e Ft
c) 2019. 28500e Ft
d) 2020. 29000e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket
nem tervez a költségvetési évre és az azt követő három évre.
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a
Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek,
amely szerint:
„Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot
keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”
Határidő: 2017. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte, hogy a testület fogadja el a Mátraverebély Községi
Önkormányzat 2017. évi költségvetését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
13/2016. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetésre benyújtott rendelet-tervezetet megismerte, majd azt
megvitatta és úgy döntött, hogy a Mátraverebély Község
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló rendeletét elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadja el a Mátraverebély Községi
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
rendeletet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete a
Mátraverebély Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2. napirendi pont:
Javaslat a 10/2015. (IX.17.) számú az Önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Nagy Attila polgármester: Felkérte Dr. Sárvári Eszter jegyzőt, hogy amennyiben kívánja,
egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Elmondta, hogy az SZMSZ módosítása azért célszerű, mert eddig
a rendeletben az állt, hogy a testület minden hónap 3. csütörtökén tartja a testületi ülését,
azonban most ez módosításra került. Minden hónap utolsó harmadában (minden hónap 20-a
után) tart a testület ülést. Valamint az 1. számú mellékletben módosul a köztemetés
engedélyezése, ami polgármesteri hatáskörbe kerül át.
A testület részéről a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
14/2016. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mátraverebély Község Önkormányzata és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet
elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző, polgármester

Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadja el a Mátraverebély Községi
Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított rendeletet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete a
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2015.(IX.17.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. munkájáról
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Dr. Sárvári Eszter jegyzőnek.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Kérte a hivatal ügyintézőit, hogy legyenek jelen ezen napirend
tárgyalásánál, hisz ha a képviselők részéről kérdés érkezik, akkor azt az adott terület
ügyintézője tudja a legjobban megválaszolni.
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Petréné Kormos Ágota képviselő: Az adóval kapcsolatban szeretne választ kapni arra
vonatkozóan, hogy az építmény és telekadót, a három vállalkozó fizeti, a többiek most
kerülnek-e felszólításra.
Fodor Zsoltné adóügyi ügyintéző: A három vállalkozót nem kellett felszólítani, ők eddig is
fizették az adót. A többieknek kiküldésre fog kerülni a felszólítás.
Zagyi Ferencné képviselő: Jelezte, hogy a törvényben a 7. §-ban meg van kötve, hogy csak
egyféle adót lehet beszedni.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a törvényben pontosan utána fog
nézni az adókivetésnek.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte a kolléganők munkáját és kérte a testület elfogadó
határozatát a napirendi ponttal kapcsolatban.
A testület részéről egyéb észrevétel és kérdés nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
15/2017. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2016. évre szóló
beszámolóját.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
4. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a téli közmunkaprogramról
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a téli közfoglalkozatásban 15 fő
vett részt, ami a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tulajdonképp. Február 28. napján ez a
program letelik. A közfoglalkoztatottak ellátták az utak sózását, síkosság mentesítést
végeztek, árkokat takarították. Kányás településrészen is folyamatos volt az utak takarítása.
Külön köszönetet mondott Tóth Dénes képviselőnek, az utak takarításában végzett
segítségéért.
A testület részéről észrevétel és kérdés nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
16/2017. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
Nagy Attila polgármesteri beszámolóját a téli közmunkaprogramról.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
5. napirendi pont:
Nemzeti Kegyhely fejlesztési terv támogatására kérelem
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést a testület tagjai megkapták, azt
kiegészíteni nem kívánta.
A testület részéről észrevétel és kérdés nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
17/2017. (II.23.) KT határozata
1.
Támogatja a 0135/3 hrsz. és 1618 hrsz. területek fejlesztését,
Mátraverebély Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítására vonatkozóan, a
0135/3 hrsz., Ev jelű védő erdő terület, a kápolnához csatlakozó
részén (254m2 nagyságú területen) történő módosítását, K-sz1 jelű,
Különleges szakrális rendeltetésű építési övezetté, valamint az 1618
hrsz területen található K-sz1 jelű építési övezet funkcióinak
kiegészítését.
2.
A fejlesztéssel érintett 0135/3 hrsz. és 1618 hrsz. területeket
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
3.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak
érdekében Mátraverebély Község Településszerkezeti Tervének, Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításával
kapcsolatban eljárjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy Attila polgármester
6. napirendi pont:
Szabó Miklós 078/10 hrsz., 078/11 hrsz. területek tulajdonosának kérelme
Nagy Attila polgármester: Szabó Miklós fejlesztést szeretne elindítani Kányás
településrészen. Az ő beruházása nem kiemelt fejlesztés. Felhívta Szabó Miklós figyelmét,
hogy a testület határozatától függetlenül, össze kell hívni lakossági fórumot, amelyen a
lakókkal ismertetni kell a változtatásokat. A közmeghallgatáson sokan panaszkodnak az
állattartóra, hogy sok a légy illetve büdös van. Szabó Miklós azt a tájékoztatást adta, hogy
mindent megpróbál orvosolni.
A testület részéről észrevétel és kérdés nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
18/2017. (II.23.) KT határozata
1.
Támogatja a 078/10 hrsz. és a 078/11 hrsz. területek
tulajdonosának kérését, Mátraverebély Község Településszerkezeti
Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének
módosítására vonatkozóan, a 078/10 hrsz. és a 078/11 hrsz.
területeken található épületek, építmények átépítését, korszerűsítését,
további állattartó épületek elhelyezhetősége mellett, beépítésre szánt
különleges mezőgazdasági üzemi terület kialakítását, állattartás
céljával.
2.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak
érdekében Mátraverebély Község Településszerkezeti Tervének, Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításával
kapcsolatban eljárjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy Attila polgármester
7. napirendi pont:
Mátraverebélyi E-14 postagalamb civil szervezet székhely változtatási kérelme
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
A testület részéről észrevétel és kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
19/2017. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és
támogatja, hogy a Mátraverebélyi E-14 postagalamb civil szervezet,
az önkormányzat tulajdonát képező Mátraverebély, Vasút út 87. szám
alatti közintézményét szívességi jogcímen, térítésmentesen
használhassa, és hozzájárul ezen cím egyesületi székhelyként való
feltüntetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. napirendi pont:
Mátraverebélyi E-14 postagalamb civil szervezet támogatási kérelme
Nagy Attila polgármester: A civil szervezetet tájékoztatta arról, hogy a támogatást
legkorábban, áprilisban tudja megállapítani részükre a testület. Ettől függetlenül beadták a
kérelmüket.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
20/2017. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
évben pályázatot ír ki a településen működő civil szervezetek részére.
1./Felkéri a jegyzőt, hogy a felhívással együtt juttassa el a szükséges
dokumentumokat a civil szervezetek részére, készítse elő döntésre a
kérelmeket.
2./Felhatalmazza a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot hogy a
civil szervezetek pályázati beadványát ellenőrizze, és azt elbírálja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tanácsnok személyére, díjazására
Nagy Attila polgármester: Az előző testületi ülésen felmerült Zagyi Ferencné képviselő
részéről, hogy Tóth Dénes képviselőt nevezzék ki tanácsnoknak. Jegyző asszony utána nézett,
hogy a kinevezésnek milyen feltételei vannak és kivitelezhető-e. Javasolta bruttó 50.000.- Ft.
díjazás ellenében Tóth Dénes képviselő tanácsnoki kinevezését.
Zagyi Ferencné képviselő: A határozatban szabályozni kell, hogy milyen területen lesz
tanácsnok Tóth Dénes.
Nagy Attila polgármester: Kérte a határozati-javaslat kiegészítését azzal, hogy a
közfoglalkoztatás mezőgazdasági program felügyeletére és irányítására lesz tanácsnok a
képviselő.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Jelezte, hogy nemmel fog szavazni, ami nem a képviselő
személye ellen szól. Egy személy azért jelentkezik képviselőnek, hogy a majdani feladatait a
falu érdekeit szem előtt tartva tiszteletdíj ellenében ellássa. Ki miben tud és ki mennyit tud,
annyit segít a falu munkájában. Nagyon sok olyan ember van a faluban, aki díjazás nélkül lát
el feladatokat, annak érdekében, hogy a falu szépüljön, és előre haladjon. Véleménye szerint,
sok lakóban ellenérzést fognak kiváltani azzal, ha Tóth Dénes képviselőt kinevezik
tanácsnoknak, hisz nem fogják tudni megmagyarázni a lakóknak, azt, hogy miért is van rá
szükség.
Nagy Attila polgármester: Teljesítménnyel meg lehet magyarázni a tanácsnoki címet. Tóth
Dénes képviselő, sokat segít az Önkormányzat munkájában, mindenben a segítségünkre áll.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A lakosságot ezzel nem lehet meggyőzni, mert a
képviselői feladatok ellátásában, ez mind benne van. Elismerte Tóth Dénes képviselő
munkáját, de a falu lakosai közül nagyon sokan végeznek társadalmi munkát.
Nagy Attila polgármester: A 140 fő közfoglalkoztatottat irányítani kell, amit Juhász Péter
alpolgármester egyedül nem tud kivitelezni.
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Egyéb kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
21/2017. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy 2017. február 1. napjától Tóth Dénes önkormányzati képviselőt
önkormányzati tanácsnoknak megbízza, havonta bruttó 50.000,forintért a közfoglalkoztatás keretén belül a mezőgazdasági
munkálatok irányítási és ellenőrzési feladatok elvégzésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
10. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzata, Bátonyterenye Város Önkormányzata és
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ között létrejövő
háromoldalú feladat ellátási szerződés megkötése
Nagy Attila polgármester: Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
február 8-i ülésén döntött a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ
fenntartásának átadásáról. Ennek kapcsán Önkormányzatunk megkapta a feladatellátásiszerződést. A szerződésben két nem kötelezően ellátandó feladat van. Az egyik a
fogyatékosok nappali foglalkoztatása és ehhez kapcsolódik a támogatási szolgálat, ami azt a
személyt jelöli, aki kísérőként funkcionál. Ez évente 600.000.- Ft terhet jelent az
Önkormányzat számára. Községünkben jelenleg egy személy van, aki foglalkoztatásra jár.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Véleménye szerint, ha valamihez havi szinten az
Önkormányzatnak 50.000.- Ft.-ot hozzá kell tennie, akkor ez az a dolog, amit támogatnunk
kell.
Válintné Juhász Friderika képviselő: Egyetért Petréné Kormos Ágota véleményével.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2017. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a feladatellátási-szerződés megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Egyebek
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy február 21-én, megérkezett a
Belügyminisztérium jóváhagyása a Start közmunkaprogrammal kapcsolatban.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal
megkeresést küldött az Önkormányzathoz, melyben tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy
milyen módon látja el az Önkormányzat az egészségügyi alapellátást. A testület a 10/2016.
(XI.28.) számú rendelettel elfogadta az egészségügyi ellátási körzetek kialakításáról és
megállapításáról szóló rendeletet, amit a Minisztérium jóvá is hagyott. 2017. március 20-ig
szükséges elküldeni a tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2017. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2016.
(XI.28.) számú rendeletével elfogadta az egészségügyi ellátási
körzetek kialakításáról és megállapításáról szóló rendeletet, mellyel
Mátraverebély község területén az egészségügyi alapellátás működik.
Határidő: 2017. március 20.
Felelős: polgármester
Zagyi Ferencné képviselő: Nem kérte tárgyalni a képviselők tiszteletdíjára tett javaslatát.
Kérte, hogy helyette a településen lévő sérült gyermekek nappali foglalkoztatását támogassa
az Önkormányzat.
Válintné Juhász Friderika képviselő: Tájékoztatásul elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatot
vizsgáló ad-hoc bizottság tételesen megvizsgálta a vagyonnyilatkozatokat. Azokat rendben
találta, majd azok zárt borítékban, páncélszekrényben elzárásra kerültek.
A Képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta az Ad-hoc vagyonnyilatkozatot végző
bizottság tájékoztatását.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 13:15 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.
Nagy Attila
polgármester

Dr. Sárvári Eszter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Zagyi Ferencné
képviselő-testületi tag
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