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J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről 

Jelen vannak: 
-Zsombok Lajos polgármester, 
- Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Böröndi Franciska aljegyző, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Bódis Attiláné főelőadó 
 
Jelen van továbbá: - Nyers Györgyi és Peitlerné Takács Éva intézményvezetők, 
 
 
Távol maradt: Dankó József alpolgármester és Jozó Tamás képviselő-testületi tag 
 
Zsombok Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 fő 
megjelent az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 

1.)Beszámoló az önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek 

gazdálkodásáról, működéséről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló és 

zárszámadási rendelet alkotása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

3.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása                                                          

Előadó: Zsombok Lajos polgármester                      

 

4.) Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázat 2014-ben. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

5.) 2013.évi belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

6.) Dunántúli Regionális Vizmű Zrt. részére ügyfélszolgálati iroda biztosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

7.) Gyócsi László író-újságíró kiadványának megjelenéséhez anyagi támogatás kérése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

8.) Somogyi Hírlap felkérése Városi Tükör megjelentetésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

9.) Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 



2 
 

10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

 

1.)Kivételes méltányosságú ápolási díj iránti kérelem elbírálása. 

Előadó: dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

2.) Önkormányzati lakás iránti kérelem. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

3.) Lengyeltóti, Szent E.tér 1/a. sz. alatti lakás bérlőkijelölése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                           A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                           pontok tárgyalásával egyetért.  
 
 
1.)Beszámoló az önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek 

gazdálkodásáról, működéséről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az alapítványok, egyesületek beszámolói a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van: Mikliánné Kollarics Tünde és Keresztes László alapítványi 

képviselők. 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok a beszámolókat megtárgyaltak, azt elfogadásra javasolják. 

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

Az alapítványok, egyesületek között a Brass-Band fogalmazott meg több kérdést a beszámolójában, 

melynek megválaszolását kéri. Konkrétan gondol itt arra, hogy a próbateremtől meg lett fosztva az 

egyesület. Polgármester Úr a bizottsági ülésen elmondta, hogy biztosított a próbaterem a zenekarnak, 

kérdése, hogy ez valahol rögzítve lett –e ? Nem szeretné, ha bármelyik egyesületek sértődöttséget 

érezne. 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Felkéri Keresztes László Urat, amennyiben a leírtakhoz szóbeli kiegészítést kíván tenni, tegye meg. 
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Keresztes László karnagy 

 

A beszámolójában feltett kérdéseket az elmúlt 3 évben mindig megismétli. Az elmúlt években a 

művészeti iskola azért került átköltöztetésre a Csokonai u.5.szám alá, hogy a felújított iskola épülete 

ne menjen tönkre. A régi termük egy kis színpaddal volt ellátva, így a gyermekek ismerkedhettek a 

színpadérzettel.  

Ő nem a zeneiskola részéről kívánja a sérelmeit felsorolni, hanem a zenekar részéről, hisz ők is ott 

próbáltak. Szeretnék, ha visszakapnák legalább a próbákra a régi termet. Részletkérdés, hogy mindig a 

foglalkozások idején mentek a műszaki emberek a termet felmérni, nem délelőtt folyamán, amikor 

üres volt. Ennek a kifogásának akkor hangot is adott.  

 

A város rendezvényein a zenekar mindig nagy megtiszteltetésnek veszi, ha szerepelhet. 2010. október 

23-a után 3 éven keresztül nem kérték őket szereplésre. Ő ezt felvetette, és azt a választ kapta rá, hogy 

a hangosítás pénzbe kerül. Megitélése szerint a város lakói megérdemelnek annyit, hogy egy 10-

20.000,-Ft-ba kerülő hangosítással ünnepélyesebbé tegyék az eseményt.  

 

2010. előtt egy támogatási forma részeként a zenekar évente részt vehetett a testvértelepüléseken . 

Volt úgy, hogy 1 nap, de volt olyan is, hogy 3 nap. Megjegyzi, hogy ez az ő és a kísérők részéről 

munka, nem pedig szórakozás. Ne, hogy félreértésre adjon okot, mert ha ő utazni akar, akkor azt a 

családjával megteszi. Úgy gondolja, hogy a zenekar mindig tisztességesen felkészült a 

rendezvényekre, és az elkövetkező időkben a külföldi utakat újra biztosítani kellene számukra.  

Polgármester Úrtól többször is ígéretet kaptak a rendezvényekre, aztán 1-2 hét múlva változott az 

álláspont, hogy nem utazhat az egész zenekar, csak pár fő. Ezt nem csak ő, hanem a szülők is úgy 

vették, hogy a csapat rombolására irányult. Lengyelországban elmondták nekik, hogy egy egész 

panziót foglaltak le az egész zenekar részére, és nem 8-10 embert vártak.  

Megérti és tudja, hogy rajtuk kívül van másik egyesület is, nekik is utazniuk kell, de hogy az elmúlt 

négy évben nem volt erre lehetőségük nem tudja elfogadni.  

Mérlegelni kell, hogy akik utaznak mennyit vállaltak a város kulturális életének részvételéből. A 

„Mosolygós kisváros” pályázati megbeszélésén vállaltak szerepet, viszont a pályázat úgy lett leadva, 

hogy a zenekar és a művészeti iskola is ki lett hagyva, és még nagyon sok egyesület, pedig egy 21 

milliós pályázattal a működésükön segíteni tudtak volna. Megjegyzi, hogy a kisfilmet és a színdarabot 

kevesebb pénzből is meg tudták volna oldani.  

Kéri, hogy ha egy egyesületnek kiemelkedő eredménye van, akkor egy városi rendezvényen legalább 5 

percet biztosítsanak arra, hogy egy gála műsoron részt vegyenek.  

A zenekar nem csak akkor próbál, amikor fellépésük van, hanem folyamatosan. A színjátszó kör 

tagjait azóta sem látta próbálni. Kéri, ha legközelebb ilyen pályázat van, és előre el van döntve, hogy 

ki profitál belőle, akkor őket ne hívják meg a megbeszélésre.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 

 

A beszámolót elolvasva és az elhangzottakat végig hallgatva, nem gondolta, hogy ekkora feszültség 

van ebben a történetben. Ha tudta volna, akkor előbb kezdeményezi ennek a tisztázását.  

 

Mikliánné Kollarics Tünde  alapítványi képviselő 

 

A Keresztes Úr által említett pályázat projektmenedzseri feladatait ő látta el. A színdarab elkészítése 

nem ad- hoc jellegű volt, mert januárban elkezdődtek a foglalkozások és folyamatosan képezték a 

gyermekeket. A pályázatban tanulási folyamatként volt megadva, hogy milyen kirándulásokat 

szervezzenek a gyermekeknek. Kiemelhetnek bizonyos dolgokból részleteket, de az csak egy része a 

valós helyzetnek. A város profitált a pályázatból, elkészült egy kiadvány, egy kisfilm, egy színdarab, 

és a művelődési háznál nyílászárók cseréje, és olyan technikai felszerelések, ami megalapozzák a 

működést több évre.  
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Keresztes László karnagy 

 

Megemlíti, hogy ezt a pályázatot máshol is megnyerték, és úgy oldották meg, hogy minden művészeti 

ág profitált abból.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A napirend az alapítványok, egyesületek gazdálkodásáról szól. Jelen esetben 10 olyan egyesület és 

alapítvány van, amely a településhez kötődik, és a testület támogatja. A város kulturális életéhez 

legjobban kötődő alapítvány az Ördöngös és a Brass – Band. A testületi tagokon keresztül támogatja 

az önkormányzat az egyesületeket. A testület jóvoltából a Brass Band az elmúlt évben 585.000,-Ft 

támogatást kapott az Ördöngös pedig 380.000,-Ft-ot. Mindegyik egyesület kapott az egyháztól is 

támogatást.  

Visszautasítja azokat a vádakat, mely szerint megfosztották a zenekart a próba lehetőségektől. A 

művészeti iskola azért költözött a Csokonai u.5.sz. alatti épületbe, hogy ne álljon üresen. A zeneiskola 

céljaira az iskola tetőtere lett kialakítva és akkor is próbáltak ott. 2012-ben döntött úgy a testület, hogy 

a művészeti tagozat visszaköltözik a Csokonai u.15.sz. alatti épületbe, mivel a korábbi épület más 

funkciót kapott. Az épületben 6 hónapon keresztül képzések folytak, melyből 2 millió forint bevétele 

keletkezett az önkormányzatnak. A korábbi megállapodás szerint, melyet a KLIK és a művészeti 

vezető is elfogadott a zenekar az iskola épületében térítésmentesen próbálhat. Arról is tárgyaltak már, 

mihelyst elkészülnek a felújítási munkálatok a Művelődési Háznál, a nagyszínpad is rendelkezésükre 

áll. Az egyesületnek van elnöke és vele minden egyeztetésre került.  A külföldi utakra mindig kis 

létszámban utaznak, tavaly a lengyel útra 20 fő részvételét kérte a testvértelepülés, és a néptáncosokat 

hívták meg. A 20 főben a delegációt, a néptánccsoportot és egy főzőcsapatot kértek. Ennek ellenére a 

lengyel küldöttség nagy busszal érkezett meg a Tóti Napokra. Aki az elmúlt évben Lengyelországban 

volt, tapasztalta, hogy a lengyeltóti küldöttség nem panzióban, hanem az iskola alagsorában volt 

elhelyezve. Minden esetben abból az összegből tudnak külföldre menni, amit előzőleg megkerestek. 

Csak a benzinköltség egy-egy külföldi úton 300-400.000,-Ft körül van. 

Visszautasítja azokat a vádakat, mely szerint ő tehet arról, hogy a zenekar ne utazhasson és el 

lehetetlenítse annak a működését. Úgy érzi, hogy igazán sokat tett a zenekar stabilitásáért.  

A külföldi utakra vonatkozóan az idei évben nem lehet kötelezettséget vállalni.  

A művelődési házban a nagyszínpad továbbra is  a zenekar részére rendelkezésre áll. A Csokonai 

u.5.sz. alatti ingatlan június közepére belakott lesz, mivel ott kerül megoldásra az idősek nappali 

ellátása.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 

 

 

67/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                         A képviselő-testület a: 

                                         - Lengyeltótiért Közalapítvány, 

                                         - Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány 

                                         - Ördöngös Néptánc Alapítvány beszámolóját az önkormányzat 

                                         által nyújtott támogatásra vonatkozóan elfogadja. 

 

                                         Határidő: azonnal 

                                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

68/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  A képviselő-testület a: 

 

           

                               - Brass Band Zenei Egyesület, 

                               - Fodor Diáksport Egyesület, 

                               - Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány,  

                               - Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete 

                               - Városi Sportegyesület,  

                               - Magyar Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete, 

                               - Tamási Áron Művelődési Egyesület  

                               tájékoztatóját az önkormányzat által nyújtott támogatásra 

                               vonatkozóan tudomásul veszi. 

 

                               Határidő: azonnal 

                               Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló és 

zárszámadási rendelet alkotása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014.(IV.30.) rendelete  

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi költségvetése 

teljesítésének jóváhagyásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása                                                          

Előadó: Zsombok Lajos polgármester                      

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A Jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy június 1-jén kerül sor a lomtalanításra.  
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Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 

 

A 8.§-al kapcsolatosan az a probléma, hogy vannak olyan személyek a városban, akik egyáltalán nem 

veszik igénybe a hulladékszállítást, de nullás számlát nem tudnak produkálni, mert télen a fűtést 

minimálisan használják, esetleg néha-néha a vizet és a villanyt is. Elmondja továbbá az  egyéni 

szolgáltatási szerződésekkel az a problémája, hogy a vállalkozásukban nem termelődik hetente 120 

liternyi hulladék.  

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A vállalkozásoknak egyénileg kell megkötni a szerződéseket a szolgáltatóval, arra vonatkozóan, hogy 

heti, havi, kétheti alkalommal kérik a szállítást.  

 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014.(IV.30.) rendelete  

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4.) Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázat 2014-ben. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

69/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzata támogatási kérelmet 

nyújt be a szociális gyermekétkeztetés 2014.évi támogatásáról 

szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendeletben foglaltak szerint 63 fő 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az általános 

iskola 1-4. évfolyamán tanuló) gyermek nyári étkeztetésének 

megszervezéséhez, önerő igénybevétele nélkül. 

 

2.) Az Önkormányzat a nyári gyermekétkeztetés keretében a Lengyeltóti 

Kincsem Óvoda főzőkonyháját bízza meg az étel elkészítésével és 

adagolásával. 

 

                                   Határidő: 2014. május 7. 

                                   Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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5.) 2013.évi belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

70/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                         Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 

                         2013.évi tevékenységéről szóló éves összefoglaló beszámolót elfogadja. 

 

                         Határidő: azonnal 

                         Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

6.) Dunántúli Regionális Vizmű Zrt. részére ügyfélszolgálati iroda biztosítása. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

71/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                Lengyeltóti Város Képviselő-testülete támogatja a DRV. Zrt. részére 

                                az ügyfélszolgálati iroda kialakítását a szükséges feltételekkel a  

                                Művelődési Ház és Könyvtár épületében. A szolgáltatáshoz az iroda 

                                helyiséget korlátlan internet eléréssel térítésmentesen biztosítja. 

                                A fénymásolás, telefonálás költségeit a Művelődési Ház aktuális 

                                díjszabása alapján állapítják meg. 

 

                                Határidő: azonnal 

                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

7.) Gyócsi László író-újságíró kiadványának megjelenéséhez anyagi támogatás kérése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A jogi bizottság az előterjesztést megtárgyalta 20.000,-Ft támogatást javasol, melyért cserébe 10 db. 

dedikált könyv átadását kéri a szerzőtől.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

72/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                       Gyócsi László műveinek kiadásához 20.000,-Ft támogatást 

                                       nyújt 10 db. dedikált példány ellenében. 

 

                                       Határidő: azonnal 

                                       Felelős: Zsombok  Lajos polgármester  

 

 

8.) Somogyi Hírlap felkérése Városi Tükör megjelentetésére. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok Lajos   polgármester 

 

A jogi bizottság javasolja, hogy a Tóti Napok előtti héten jelenjen meg a kiadvány, a Diófesztiválkor 

pedig térjenek vissza a témára.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

73/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                      a Somogyi Hírlap hasábjain a Városi tükör kiadványt 

                                      1 alkalommal (Tóti Napok) kívánja megjelentetni, melynek költségét 

                                      80.000,-Ft+ÁFA összegben vállalja.  

 

                                      Határidő: értelem szerint 

                                      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

 

9.) Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Zsombok  Lajos   polgármester 

 

A bizottságok az egyesület részére 120.000,-Ft támogatás megállapítását javasolják.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 

 

74/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 

                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 

                                  Thai-boksz Egyesület 2014.évi működési költségeire 120.000,-Ft  

                                  támogatást nyújt. 

 

                                  Határidő: azonnal 

                                  Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

75/2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat 

 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
                                és elfogadta a 2014. március 13 és április 29. közötti üléseken hozott, 
                                lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló, továbbá a polgármester 
                                két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott 
                                döntéseiről szóló beszámolót. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Zsombok Lajos   polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a délelőtt folyamán vendégük volt Simon László a Somogyiak Baráti 
Körének elnöke. Megköszönte a támogatást, és a testület kérésének megfelelően felajánlotta a Tóti 
Napokon való közreműködésüket. Terveik szerint Tavaszi Noémi festőművész kiállítására kerül sor, 
melynek megnyitására Dr. Szíjártó Istvánt a Magyarok Világszövetségének az elnökét kívánják 
felkérni. A plébános Úr gyémánt miséjének szövegközlője pedig Papp János színművész lesz.  Az 
ünnepélyes alkalomra, az ünnepi köszöntő elmondására felkérte dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes Urat.  
 
Javasolja a testületnek, hogy a szociális ügyek elbírálására zárt ülést rendeljenek el. 
 
 

kmf. 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                                        Zsombok Lajos 
jegyző                                                                                                                               polgármester  


