
Gecse Község Önkormányzata 
8543 Gecse, Kossuth u. 39. 
Szám: 22/2011. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 26-én 16,00 órakor 
megtartott testületi üléséről 
 
Helye: Önkormányzat – Közösségi ház 
 
Jelen vannak:  Istenes Gyula     polgármester 
  Vida Sándor    alpolgármester 

Kiss Lajos   képviselő 
  László István   képviselő 
  Pethő Attila   képviselő 
    
 
Tanácskozási joggal jelen van: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
      Hujterné Radics Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző 
 
Érdeklődő állampolgár: 3 fő 
 
Istenes Gyula polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen 
van. 
 
Kiss Lajos és László István képviselő személyében bejelenti a jegyzőkönyv-hitelesítőket. 
 
Istenes Gyula polgármester ismerteti a napirendet, kéri annak elfogadását. (Meghívó a 
jegyzőkönyv 1. számú melléklete.)   
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendet a meghívón feltüntetettnek megfelelően elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének         /2011.(I…..) rendelete-
tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

2. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(I….) rendelet-tervezete 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről  
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

3. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(I….) rendelete-
tervezete a települése szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 



Előadó: Istenes Gyula polgármester 
4. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(I….) rendelete-

tervezete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

5. Bérleti díjakról, traktormunkák díjáról szóló határozat elfogadása 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

6. Árokásó gép beszerzéséről döntés 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

7. Vegyes ügyek 
8. Szociális ügyek (zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra) 

 
Napirendi pontok tárgyalása előtt ismereti a két ülés között átruházott hatáskörben hozott 
döntéseket: Januárban az új közfoglalkoztatásra benyújtották a pályázatot. Az utolsó zárt ülésen 5 
készpénzben történő átmeneti segély kifizetése történt, egy fő tüzifát kapott. Rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást 2 fő kapott 24.000,- Ft összegben. A falinaptár és a kártyanaptár 
elkészült. A mai nap beadásra került egy informatikai pályázat, mely számítógépre, nyomtatóra 
és webkamerára vonatkozna. Elbírálása 45 nap múlva, 844.500,- Ft a pályázaton elnyerhető 
összeg. A rendezvénysátor lábai kicserélésre kerültek. Az oldalponyvák is megtoldásra kerültek. 
A településrendezési terv módosítása hatályba lépett. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011.(I…..) rendelete-
tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti az előterjesztést. 
Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.  
 
Vida Sándor alpolgármester: A közfoglalkoztatás átalakítását nem tartja egészen jónak, jóval 
kevesebb lehetősége lesz az önkormányzatnak.  
 
Istenes Gyula polgármester ismerteti az új közfoglalkoztatás lényegét.  
 
Kalmár Ede lakos: A csatornabefizetések után érdeklődik. 
 
Vida Sándor alpolgármester: Az utolsó együttes testületi ülésen ő felvetette, hogy a lakosságot 
tájékoztassa a társulat, a polgármesterek. Azon a véleményen van, hogy hajtani kellene a dolgot, 
hogy valahogy befejeződjön a csatorna beruházás. Ő úgy gondolja, hogy ez a pénzmennyiség 
több mint valószínű, hogy nem lesz elég a beruházás befejezéséhez. Vannak, akik a vízelvezető 
árokba vezetik bele a szennyvizet.  
 
Istenes Gyula polgármester: Csak hitelből nem lehetne befejezni a beruházást. Egy megfelelő 
pályázat kiírását várják, hogy tudjanak előbbre lépni. A mostani magas talajvíz kialakulásában az 
időjárás is szerepet játszik véleménye szerint.  
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 



 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(I.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről  
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.)  
 

2. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(I….) rendelet-tervezete 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről  
Előadó: Istenes Gyula polgármester 
 

Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztés. Elmondja, hogy a tavalyi adatok 
figyelembe vételével került meghatározásra a tiszteletdíj mértéke.  A képviselők így nyilatkoztak. 
Ez évi 231 ezer forint fejenként, évi két alkalommal kerülne kifizetésre.  
 
Hozzászólás és kérdés hiányában Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(I.28.) önkormányzati 
rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről  
(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete.)  
 

 
3. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(I….) rendelete-

tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Röviden ismerteti az előterjesztést. 
 
Istenes Gyula polgármester: Elmondja, hogy az anyag már a decemberi ülésen is tárgyalási alapot 
képezett. Azóta a két szakhatóság küldte meg véleményét, s beépítésre is került. Kéri a 
képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására. 
 
Pethő Attila képviselő: Megkérdezi, hogy nincs-e lehetőség még egy szelektív hulladékgyűjtő 
sziget kialakítására. 
 
Istenes Gyula polgármester: Kicsi a község. A régi szeméttelep rekultivációja is indulni fog. A 
befejezés határidejét nem ismeri.  
 
Vida Sándor alpolgármester szerint a hulladék hulladékudvarra történő elszállításában legyen 
partner az önkormányzat. 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Mivel a településszintű lomtalanításra már nincs lehetőség, azt 
nem látja megfelelőnek, hogy minden egyes lakó kénye kedve szerint ugorjon az önkormányzat. 
 
Kiss Lajos képviselő: Oldja meg mindenki maga. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 
 



Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(I.28.) önkormányzati 
rendelete a települései szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.)  
 

 
4. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(I….) rendelete-

tervezete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ebben sok olyan van, amit ha a 
lakosokkal tudatosítanak és be akarnak tartatni, akkor sok embernek nem tetszene. 
 
Szalai László lakos: Ezt mindenkinek tudnia is kellene, mert 25 éve így vannak. 
 
Istenes Gyula polgármester: A kapubejárók hidainak kialakítása, karbantartása is a lakók feladata. 
 
Vida Sándor alpolgármester: Az ültetési távolság betartása is fontos lenne.  
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(I.28.) önkormányzati 
rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.)  
 

5. Bérleti díjakról, traktormunkák díjáról szóló határozat elfogadása 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát. 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február hó 1. napjától a bérleti díjak 
mértékét az alábbiakban állapítja meg: 
 
Terembér műv.ház /előtér/:     1.500,- Ft/óra 
Művház. Nagyterem bérbeadása:    9.000,- Ft/alkalom fűtéssel 
        8.000,- Ft/alkalom fűtés nélkül 
Művház. Kisterem bérbeadása    6.000,- Ft/alkalom fűtéssel 
        5.000,- Ft/alkalom fűtés nélkül 
Művelődési ház bérbeadása 
 Fűtés nélkül:    13.000,-Ft/alkalom 
 Fűtéssel:     15.000,- Ft/alkalom 
Közösségi ház bérbeadása   
 Fűtés nélkül:      6.000,- Ft/ alkalom 
 Fűtéssel:      6.500,- Ft/ alkalom 



 
Fenti árakat ÁFA nem terheli. 
 
E határozat 2011. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg Gecse Község önkormányzatának 
34/2009.(IV.29.) határozata hatályát veszti. 
Felelős: Istenes Gyula polgármester 
Határidő: szövegben adott  
 
Istenes Gyula polgármester: Kéri a képviselőket a határozati javaslat elfogadására. 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.( I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a traktorral végzett mezőgazdasági 
munkák díjtételeit megemeli és az alábbiakban állapítja meg: 
 

Traktorral végzett mezőgazdasági munkák díjai 
2011. február 1-től 

 
1. Szántás 23-28 cm 2,80 Ft/m2 

2. Kombinátorozás 2,00 Ft/ m2 
3. Kaszálás 1,60 Ft/ m2 
4. Tárcsázás 2,20 Ft/ m2 
  
 
 
Az 1., 2., 3., 4. pontokban felsorolt műveleteknél a legkisebb fizethető összeg 4.000,- Ft. 
 
5. Fuvarozás:  
 
a./ fuvarozás, szállítás óradíja: 4.000,- Ft 
b./ aratáskor történő terményszállítás 2.000,- Ft/forduló 
 
Az 5/a. műveletnél fizethető legkisebb összeg:  4.000,- Ft, azaz 1 óra  
 
6. Tereprendezés tolólappal, hótolás, árokásás: 5.600,- Ft/óra 
A 6. pontban fizethető legkisebb összeg: 2.800,- Ft, azaz fél óra 
 
A fenti árak nettó árak, azokat a mindenkor hatályos ÁFA terheli.  
 
A módosítás 2011. február 1-től lép hatályba, egyidejűleg a 37/2009.(IV.29.) önkormányzati 
határozat hatályát veszti. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. február 1. és folyamatos 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállas fűkaszával végzett kaszálás díját 
minden megkezdett tank után 1.500,- Ft-ban állapítja meg. 
Sthil-fűrésszel végzett munka díját minden megkezdett tank után 1.700,- Ft-ban állapítja meg. 



Felelős: Istenes Gyula polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

6. Árokásó gép beszerzéséről döntés 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Az előző ülés óta tájékozódtak. Több képviselő-társával is 
megnézték a gépet. Elképzelés szerint a vízelvezető árkok állagának javításánál és a vízmű 
esetében a csőtöréseknél történő közreműködés lehetséges. Bízik benne, hogy így a vízdíj 
emelkedés megállítható lenne. Sőt ő még a csökkentésben is bízik. Az árokásó géphez, mint az 
előterjesztésben is írták, megfelelő végzettség is kell. Ezt a fizikai alkalmazott végezné el. Ő 
maga szívesen elmenne, csak nem biztos, hogy ez jó. Ennek díja 90.000,- Ft. Úgy gondolja, hogy 
a géppel sok munkát el lehet végezni. Bízik benne, hogy az eredmények majd a döntés 
helyességét igazolja. 
 
További hozzászólás és kérdés nélkül Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a JCB 3CX-4X4 1987-es évjáratú dízel 
üzemanyaggal működő árokásó-rakodó gép beszerzését határozza el. A gép beszerzésére 
2.500.000,- Ft +ÁFA összeget biztosít költségvetésében. Felhatalmazza a polgármestert a 
gépjármű beszerzésére, az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Istenes Gyula polgármester 
Határidő: 2011. február 5. 
 

7. Vegyes ügyek 
 
Vida Sándor alpolgármester: A Szőlőhegy utcában a betonozott árok egy része megsérült. Meg 
kellene nézni. Mit szólna a testület, ha az elkövetkezendő időszakban alakítanának ki egy kis fás 
területet. Ún. életfákat ültetnének, s a településen született, vagy születendő gyermekek kapnák 
meg. Össze lennének hívva a gyerekes szülők, s az önkormányzat részéről is megjelennének. Kis 
karókon kis táblákkal lennének ellátva, s a gyermek neve, születési éve lenne feltüntetve. 
 
László István képviselő: Ki tartaná rendben? Az önkormányzati alkalmazott erre kevés. És hol 
lenne. 
 
Vida Sándor alpolgármester: A lakók is részt vennének benne. Szerinte Gecsén is vannak olyan 
területek, ahol megvalósítható lenne. Biztos, hogy jó érzéssel és jó szívvel el mindenkit. 
  
László István képviselő: Ezt csak a Kossuth utcán lehetne megcsinálni. 
 
Istenes Gyula polgármester: A futballpálya mögötti részen esetleg meg lehetne csinálni. Az üres, 
falu központjában van.  
 
Vida Sándor alpolgármester: Ezt látta Ikrényben. Szép. Az egy évet be nem töltött gyerekek még 
szóba jöhetnének. 



 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 1. után született gyermek 
tiszteletére egy fát ültetnek (tavasszal vagy ősszel) a Gecsei sportpálya mögötti részre. A fán, fa 
mellett a gyermek neve feltüntetésre kerül. 
 
Vida Sándor alpolgármester: Szeretné, ha az idén megvalósulna a Rákóczi utca és a Kossuth utca 
vízelvezetésének helyreállítása. Ami nagyobb költséget ad, az a kapubejárók költsége. Nem 
nagyon mély árokra gondolna. 
 
Istenes Gyula polgármester: Az árok kialakításának megfelelő módját mindenképpen 
szakembernek kellene megmondania. Annak is utána kell nézni, hogy engedélyezés kell-e.  
 
Kalmár Ede lakos: Véleménye szerint a víz és a csatorna nyomvonala valahol az árok alatt megy 
el. Jól végig kell gondolni, hogyan történik a kivitelezés. Nem egyszerű dolog a Rákóczi utca. 
 
Istenes Gyula polgármester: Ki kell kérni szakember véleményét.  
 
Kalmár Ede lakos: Látta a tv-ben, hogy Magyarországon két helyen van, hogy a falu 
polgármestere összeszedte a környező községek és város vállalkozóit, akiknek vannak kamionjai. 
Hogy a telephelyet a községben jelentik be. Iparűzési adó mentességet adtak nekik, s csak a 
súlyadót szedik be. S a kisközségnél az éves bevétel jelentősen emelkedett.  A másik, hogy 
önkormányzati rendezvény esetén érdemes lenne meghívni a Gecse nevű embereket, hátha ők is 
tudnának segíteni a településen valami módon. Ukrajnában is van Gecse nevű település. 
 
Vida Sándor képviselő: Azt már régóta mondogatják, hogy érdemes lenne testvértelepülést 
keresni. A rendezvénynél maradva a szeptember 10-re előjegyzett hagyományőrző rendezvénynél 
már most kellene lépni megfelelő báli zenekarról. A Dupla Kávé már biztos. Szerinte jó lenne, ha 
az italkimérést a rendező csinálná.   
 
Istenes Gyula polgármester: Utána kell nézni, hogy hogyan van ennek a módja, miként lehet 
megoldani. 
 
Kiss Lajos képviselő: Az Akácfa utcai lámpákat vetné fel ismét.  
 
Istenes Gyula polgármester: Árajánlat kell. Anélkül nem lehet dönteni. A lámpaoszlopot is át kell 
rakni, az sem lesz olcsó dolog, utána kell járni, hogyan lehet megoldani. 
 
Istenes Gyula polgármester: A Kossuth u. 39. szám alatti helyiség bérleti szerződése lejárt 
december 31-én. Hosszabbítani kellene esetleg. Mennyi legyen a bérleti díj. Eddig 1.000,- Ft volt 
havonta. 
 
Kiss Lajos képviselő: Szerinte hosszabbítsanak, maradjon a bérleti díj. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 



tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gecse, Kossuth u. 39. szám alatti 
helyiség bérleti szerződését Korkovics Zoltán Gecse, szám alatti lakos bérlővel 2011. december 
31-éig változatlan feltételek mellett meghosszabbítja. 
Felelős: Istenes Gyula polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 
 
Istenes Gyula polgármester: Az orvosi rendelő gázfűtése horribilis összeget emészt fel. Vegyes 
tüzelésű kazán kellene. Ugyan körülményes, de sokkal jobban megéri. 604 ezer forint + ÁFA volt 
a díj. Ezen összegből 3 éves fűtést ki lehetne fizetni. Mindenképpen javasolná a vegyes tüzelésű 
kazán beszerzését ide.  
 
Vida Sándor alpolgármester: Kapott olyan jelzést, hogy többször is nagyon meleg volt. Nem 
lehetne állítani a termosztáton? 
 
Istenes Gyula polgármester: A túl hideg időben kellett az a hőmérséklet. Most az enyhébb időben 
kicsit vissza kellene venni. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gecse, Kossuth u. 46. szám alatti 
helyiség fűtéséhez vegyes tüzelésű kazán beszerzését, beépítését határozza el. Felhatalmazza a 
polgármestert a kazán beszerzéséhez árajánlatok bekérésére, a kazán beszerzésére.  
Felelős: Istenes Gyula polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 30.  
 
Istenes Gyula polgármester: Az újszülöttek megajándékozásánál jelenleg 17 ezer forintot adtak. 
Javasolja, hogy emeljék fel 20.000,- Ft-ra. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2005.(II.10.) határozatával bevezetett 
születési támogatás összegét 2011. január 1-től 20.000,- Ft összegben határozza meg. A születési 
újszülöttenként illeti meg a szülőt, a támogatás biztosítása a gecsei állandó lakosok részére 
történik.  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Istenes Gyula polgármester: A Gecse, 183. hrsz alatti föld megvételével kapcsolatos kérését 
terjeszti elő. A saját házuk mögötti rész ez. Így egybe tudná vonni a jelenlegi ingatlannal, s 
viszonylag nagy terület lenne.  
 



Vida Sándor alpolgármester: Már az előző testület időszakában is jelezte ezt Istenes Gyula. Ő 
támogatja az értékesítést.  
 
Istenes Gyula polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, nem kíván szavazni. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(I.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gecse, 183. hrsz-ú ingatlan értékesítését 
határozza el Istenes Gyula és Istenesné Papatyi Marietta Gecse, Kossuth u. 66. szám alatti 
lakosok részére. Az ingatlan értékesítési ára: 91.000,- Ft. Felhatalmazza Vida Sándor 
alpolgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Vida Sándor alpolgármester 
Határidő: 2011. március 15. 
 
Istenes Gyula polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb területek kapcsán 
képviselőkkel történt beszélgetés kapcsán felmerült, hogy az önkormányzati területeket maga az 
önkormányzat használja.  
 
A képviselők támogatják az ötletet. 
 
További hozzászólás és kérdés hiányában Istenes Gyula polgármester megköszöni a 
képviselőknek a közreműködést, és a testület nyilvános ülését 18 óra 10-kor bezárja. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 
 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit 
 polgármester körjegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 Kiss Lajos László István 
 képviselő képviselő 
 


