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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2014. november 27-én 1717-órakor megtartott 
testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Bán Péter képviselő, 
Fazekas István képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Molnár Ferencné 
képviselő, Őrsi Sándor képviselő, dr. Barcsai Antal jegyző. 
 
 
Novák Pál polgármester ismertette a napirendi pontokat és az alábbi kiegészítésekre tesz 
javaslatot. 
 

- 1. napirendi pontban hozzák meg az OTP hitelállománnyal kapcsolatosan a testületi 
jóváhagyást 

- 8 1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
- 8.2. Gyermekjóléti Társulásba helyettesítő tag delegálása 
- 8.3. Orvosi rendelőben lévő szolgálati lakással kapcsolatos tájékoztató 
- 8.4. Nonprofit Kft. pénzeszköz átadás 

 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
Ismerteti a napirendi pontokat  

 
Napirend elfogadása 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az 
ülés napirendjéről. 

 
105/2014. (XI.27.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 
1. Folyószámlahitel felvételéről döntés 
2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
3. 50/4. hrsz-ú ingatlanrész önkormányzat részéről történő vásárlása 
4. K-D-V Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, tanácstagok illetve 
akadályoztatás esetén helyettesítő személyek delegálása 
5. Bácsvíz Zrt. felé történő tartozás rendezéséről döntéshozatal 
6. Tájékoztató a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál Dr. Danka Ferencné történt látogatásról 
7. Döntés közös hivatal kialakításával kapcsolatban 
8. Egyebek 
8.1.Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2015. évi támogatottjairól szóló döntés 
8.2.Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti Társulásba helyettesítő tag delegálása 
8.3.Orvosi rendelőben lévő szolgálati lakással kapcsolatos tájékoztató 
8.4.Apaj Nonprofit Kft-nek pénzeszköz átadás 
 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
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1.Folyószámlahitel felvételéről döntés 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése 2014. 
decemberben lejár. Ahhoz, hogy 2015-ben is megkapjuk a hitelt, a határozatot csatolni kell a 
kérelemhez.  
Azt javasolja, hogy a hitelkeret 2015-ben is maradjon 2.000.000,- Ft. Kéri a Képviselő-
testület hozzájárulását a likviditási hitel felvételére. 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
106/2014. (XI.27.) Kt.számú  
Határozat 
 
1. Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő 
folyószámlahitel felvételéről dönt.  
 
2. A hitel futamideje 2015. január 5-től 2015. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott 
összeg legfeljebb 2.000.000,-Ft 
 
3. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 
jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az 
Önkormányzat saját bevételeit.  
 
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 
előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
 
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést 
aláírja az Önkormányzat képviseletében. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
2.Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Az iskolában az öltöző és vizesblokk burkoló munkálatai 
elkészültek. Most a festési munkák folynak, de a száradás miatt lassan halad. A padló fűtés 
a hétvégén is működik. Az öltözőbe a padok és fogasok a jövő héten érkeznek meg. A 
tényleges költségvetésről a januári testületi ülésen fog beszámolni. 
 

- A közhasznú munkaprogramot elég jelentősen megváltoztatták az összes közhasznú 
dolgozónak a mai nappal fel kellett mondani. 12 ember dolgozott tavasztól, ami elég 
jelentős létszám volt. Jól haladtak a települési munkák, ennyi emberrel jól lehetett 
dolgozni és látványos volt. Ami szomorú 6 helyet kaptunk vissza a téli fűtési 
szezonra. Meghatározták, hogy kit lehet visszavenni. Kényszerpihenőre küldte őket a 
munkanélküli hivatal. Az aktív korú támogatást márciustól megszüntetik. A tavalyi 
évben a közmunkaprogram keretében iskolába jártak kisgépkezelői, kazánfűtői és 
alapfokú képzésben részesültek. Idén is kaptunk lehetőséget 3 személy 
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beiskolázására házi gondozó ápolói képzést kaptak volna. először úgy volt, hogy 
vállalják, de később azt nyilatkozták, hogy nem vállalják. Hat emberrel kell ellátni a 
feladatokat. 

 
- Vasárnap reggelre 12 fős szürkemarha csorda rongálta meg a temetőt. Sírokon nem 

mentek át csak a sírok között mászkáltak. Minden családot értesítettek. Szomor 
Dezső állományából kóboroltak el az állatok. Értesítették Miklai Gábort (Szomor 
Dezső alkalmazottja), aki intézkedett és fényképeket készített a károkról. Sajnálatos 
dolog, hogy vasárnap éjszaka újra visszajöttek a marhák és ismételten rongáltak. 
Szomor Dezső vállalta a költségeket és kártalanította a családokat.  

 
Bán Péter képviselő: Felháborítónak tartja, hogy mindenhol lehet találkozni 
marhákkal és az a tapasztalat, hogy nem felügyelik őket.  
A temetőnél meg kell találni a megoldást, hogy a jövőben ez ne történhessen meg.  

 
Novák Pál polgármester: Azzal szeretné megkeresni a Szomor urat, hogy nyújtson 
támogatást a kerítés elkészítéséhez.  

 
- Ebben az évben nem tartunk önkormányzati bált, majd inkább tavasszal. 

 
- Most a hétvégén lesz a 80. évet betöltött nyugdíjasok ünneplése november 29-én 13 

órakor a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület kezdeményezésére és szervezésében.  
 

- Szociális tűzifa pályázaton indult az önkormányzat, a fuvarköltség (amiért ideszállítják 
a fát) nem a pályázat része, ezért ez az önkormányzatot terheli.  

 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a fenti, a két ülés között 
eltelt időszakról szóló beszámolót?” 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

107/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt 
időszakban megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. 50/4 hrsz-ú ingatlanrész önkormányzat részéről történő vásárlása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Ez a Kovács László féle lakás, ami a volt munkásszálló 
épületében található. Ügyvéd előtt aláírták az adásvételi szerződést Kovács Lászlóval és 350 
e Ft. kifizetésre került és december 31-ig a másik felét is ki fogja fizetni az önkormányzat. 
 
Sajnos az itt lakók egy része nem rendeltetésszerűen használja az ingatlant és a 
hozzátartozó portát. Az itt élők egy része albérletben lakik itt, ezért a tulajdonossal felvette az 
önkormányzat a kapcsolatot, hogy rendezni lehessen a helyzetet. Varga Anton az ingatlan 
tulajdonosa azt nyilatkozta, hogy szándékában áll az ingatlant eladni az önkormányzatnak. 
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Azért javasolná az ingatlan megvételét, mert ha birtokba kerül az önkormányzat, akkor már 
hivatalosan meghatározhatja a lakóknak a feltételeket. Ahhoz kéri a Kt. hozzájárulását, hogy 
megvegyük az ingatlant. 
 
 
Miklósné Domin Zsuzsa képviselő: Azt javasolja, hogy az ingatlan vásárlást tegyék el a 
jövő évre, mert jelenleg nincs rá keret.  
 
Novák Pál polgármester: A javaslatot elfogadja, de kéri a Képviselő-testület 
felhatalmazását a tárgyalások megkezdésére. 
 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

108/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Novák Pál 
polgármestert a tárgyalások megkezdésére Varga Anton ingatlan tulajdonossal. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
4.K-D-V Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, tanácstagok illetve 
akadályoztatás esetén helyettesítő személyek delegálása. 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A társulási megállapodás szerint szükségessé vált, hogy a 
társulási Tanácsba a választásokat követően ismét tagot kell megbízni.  
 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

109/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként 
Novák Pál polgármestert választja. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

110/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába helyettesítő 
tagként Gábor László alpolgármestert választja. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

111/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába mindkét tag 
akadályoztatása esetén egy a társulásban résztvevő polgármesternek ad 
felhatalmazást. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.Bácsvíz Zrt. felé történő tartozás rendezéséről döntéshozatal 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Az ivóvíz beruházás kapcsán két évvel ezelőtt az áfa miatt a 
Bácsvíz Zrt-től kapott 21.333.000,- Ft visszafizetését meg kell kezdeni. Kéri a képviselő-
testület felhatalmazását arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat a Bácsvíz Zrt-vel a 
21.333.000,- Ft tartozás részletekben történő törlesztéséről.  
 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

112/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Novák Pál 
polgármestert, hogy kezdje meg a részletfizetési tárgyalásokat a Bácsvíz Zrt-vel 
a 21.333.000,- Ft tartozás visszafizetésével kapcsolatban. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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6.Tájékoztató a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál Dr. Danka Ferencnél történt látogatásról  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál járt Dr. Danka Ferenc főosztályvezetőnél, az Apaj Áporka jelenlegi 
helyzete és problémái miatt.    
A két kis hivatal azzal a felállással és azzal a létszámmal, amit a kormány meghatározott 
nem tud működni. Áporka a közös hivatali feladatokat nem jól látja el, erre valami megoldást 
kell találni. Elmondta, hogy tárgyalásokat folytatott a környékben lévő településekkel az 
esetleges közös hivatal kialakításával kapcsolatban. Bugyi Nagyközség pozitívan áll a közös 
hivatal létrehozásához, erről testületi határozatot is hoztak.  Dr. Danka Ferenc 
főosztályvezető egyértelmű választ nem adott arról, hogy mi a Kormányhivatal álláspontja, 
csak utalt arra, hogy ne hozzuk meg ezt a döntést. 
 
A tegnapi napon volt Dömsödön tárgyalni, újragondolni a régi együttműködést. Dömsöd nem 
zárkózik el. 
 
 
7. Döntés közös hivatal kialakításával kapcsolatban 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Megkaptuk a hivatalos végzést, hogy nem támogatják a közös 
hivatal létrehozását Bugyi Nagyközséggel. Felolvasta Dr. Danka Ferenc főosztályvezető 
levelét. Vissza kell vonni a Bugyi Nagyközséggel hozott közös hivatal kialakításáról szóló 
határozatot a törvényességi felszólítás alapján. 
 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

113/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 
82/2014.(IX.25.) Kt. számú határozatát, amelyben Bugyi Nagyközséggel közös 
hivatal létrehozásáról tesz szándéknyilatkozatot. 

Felelős: dr. Barcsai Antal jegyző, Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8. Egyebek 
8.1. Bursa-Hungarica ösztöndíjpályázat 2015. évi támogatottjairól döntés 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Ebben az évben is részt vesz az önkormányzat a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázaton, ezzel támogatva a Községünk főiskolás és egyetemista 
hallgatóit. Hat pályázat érkezett be, a Szociális Bizottság elbírálta és az előterjesztésben 
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felsorolt pályázóknak javasolja az ösztöndíj folyósítását. Évek óta 1.700,- Ft-ot ad az 
önkormányzat pályázónként azt javasolja, hogy emeljék meg a keretösszeget. 
 
Bán Péter képviselő: Egyetért 3.000,-Ft-ot javasol pályázónként. 
 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

114/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelembe véve a Szociális 
Bizottság javaslatát az alábbi határozatot hozza. Apaj Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
keretében az alábbi hallgatókat részesíti támogatásban. 
 
Horák Zsolt 3.000,- Ft. 
Lugosi Hedvig 3.000,- Ft. 
Niklai Ádám 3.000,- Ft. 
Novák Pál Dávid 3.000,- Ft. 
Novák Patrik 3.000,- Ft. 
Őrsi Krisztián 3.000,- Ft. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjak összegét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséből 180.000,- Ft. keretösszegben 
biztosítja. A képviselő-testület felkéri Novák Pál polgármestert a határozat 
végrehajtására.     

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
8.2.Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti Társulásba helyettesítő tag delegálása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 

Novák Pál polgármester: Az alapítók négy tagú társulási tanácsot hoztak léte, melybe a 
társult képviselő-testületek egy-egy tagként a települések polgármesterét, további egy-egy 
tagként települési képviselőt delegálnak. Miklósné Domin Zsuzsanna képviselőt javasolja 
tagnak. 
 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
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115/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti 
és Családsegítő Intézményi társulás Társulási Tanácsába tagként Miklósné 
Domin Zsuzsanna képviselőt választja. 

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
8.3.Orvosi rendelőben lévő szolgálati lakással kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy az orvosi rendelőben lévő 
szolgálati lakásból a bérlők kiköltöztek, de a tartozásukból azóta sem törlesztettek semmit.  
 
Bán Péter képviselő: Mivel már több szóbeli ígéret elhangzott a fizetésre kezdeményezzük 
a végrehajtást. 
 
Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő: Egyetért a javaslattal, ha 2014. december 31-ig 
nem fizetik meg az adósságukat kezdeményezzük a végrehajtást. 
 
Novák Pál polgármester: Aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, kézfeltartással jelezze. 
 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

116/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Novák Pál 
polgármestert, hogy Joó Rövid Szilvia volt bérlő ellen végrehajtást 
kezdeményezzen, ha 2014. december 31-ig nem rendezi tartozását.  

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2015. január 5. 

 
 
8.4.Apaj Nonprofit Kft-nek pénzeszköz átadás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A Kft. működéséhez a pénzeszköz átadásáról Képviselő-testületi 
határozatot kell hozni. A megalakuláskor 1.500.000,- Ft átadásáról született határozat. A 
Belső ellenőr Asszony azt javasolta, hogy az eddigi átadásokról csináljuk meg utólag és a 
jövőben egy nagyobb keretet kell meghatározni a költségvetés terhére. 
Több részletben, készpénzben és átutalással összesen 7.842.300,- Ft pénzeszköz átadása 
történt meg a mai napig, egyszer erről kell határozatot hozni. A másik határozatban 
3.000.000,- Ft-os keret meghatározását javasolja. 
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Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

117/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Apaj Nonprofit Kft. részére 
megalakulása óta 7.842.300,- Ft pénzeszköz átadásához hozzájárul. 

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

118/2014. (XI.27.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Apaj Nonprofit Kft. részére 
3.000.000,- Ft pénzeszközt ad át a Kft. működéséhez 2015. január 30-ig. 

Felelős: Novák Pál polgármester. 
Határidő: 2015. január 30. 

 
 
Novák Pál polgármester: Az orvosi rendelő fűtését a Kft. látja el, havi 30.000,- Ft-ot 
számláz ki Dr. Szőts Tünde háziorvosnak. 
A Kft. dolgozói állományát növeljük, Semperger János és Kengyel Sándorné dolgozók 
kerülnek át a Kft-hez. 
 
 
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Novák Pál dr. Barcsai Antal 
 polgármester jegyző 

 
 

Miklósné Domin Zsuzsanna  
 képviselő 

Jegyzőkönyvi hitelesítő 


