Beszámoló
a lejárt határidejű határozatokról
Képviselő-testület 2017. - i ülésére

160/2016.(IX.22)Kt. sz.
Használaton kívüli szennyvíztelep ingyenes tulajdonba kéréséről

határozat

Jánoshalma Város Önkormányzata kifejezi azon szándékát, hogy a Magyar Állam tulajdonát
képező jánoshalmi 0304/13 hrsz-ú, legelő, kivett szennyvíztelep, kivett út művelési ágú,
3,0208 ha területű, 5,21 Ak. értékű, a Zenészsor utca végén lévő volt szennyvíztelepet
ingyenesen a tulajdonába kéri.
Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az ingyenes tulajdonba adás költségeit valamint az ezzel
kapcsolatban felmerülő esetleges Áfa megtérítését vállalja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozat megküldésre került.

208/2016.(XII.15.)Kt. sz.
Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra

határozat

Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával támogatja pályázat benyújtását a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
elnevezésű pályázati felhívásra. A pályázatot Jánoshalma Városi Önkormányzat és Borota
Községi Önkormányzat konzorciumi megállapodás keretében közösen nyújtja be.
A pályázathoz szükséges önerőt, 525.300 Ft keretösszegben biztosítja.
A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi közutak karbantartásához szükséges gépek
beszerzése Jánoshalmán és Borotán.
A fejlesztéssel érintett ingatlan (gép tárolási helye) címe, helyrajzi száma: 6440 Jánoshalma,
Mélykúti út 7., hrsz: 2766).
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Fedezet: 2017. évi költségvetés
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2017. február 06.
A pályázat határidőben benyújtásra került.

209/2016.(XII.15.)Kt. sz.

határozat

Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban
Jánoshalma Városi Önkormányzat részt vesz Bácsalmás és Mélykút önkormányzatával,
valamint a Szabadka Víz és Csatorna közmű közvállalattal az „Innovatív vízgazdálkodási
tervezés a határmenti régióban” című projektben, és közösen pályázatot nyújt be az Interreg
– IPA CBC Magyarország – Szerbia program keretében kiírt második pályázati felhívásra.
A Jánoshalma Városi Önkormányzatra jutó projektrész összege 64 501 709 Ft, melyhez az 5%os önrészt, azaz 3 225 085 Ft, azaz 10.404 EUR összeget, önkormányzat 2017. évi
költségvetésének terhére biztosít.
A Képviselő-testület a projekt előkészítésével a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és
Marketing Nonprofit Kft-t (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) bízza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a projekt előkészítésének koordinációjára.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A pályázat határidőben benyújtásra került.

219/II/2016.(XII.15.)Kt. sz.
Jánoshalmi Víziközmű-társulat felé kötelezettség vállalás

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Víziközmű-társulat felé
fennálló 80.026.110 Ft összegű tartozásából 2017. január 31-ig 45 000 000 Ft összeget tud
törleszteni, a fennmaradó összeget a 2017. évi költségvetés elfogadását követően tudja
biztosítani.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. január 31.
A határozat szerinti 45 millió Ft a Jánoshalmi Víziközmű-társulat részére 2017. január 31-én
átutalásra került.
2/2017.(I.19)Kt. sz.
Középtávú terv a 2018-2020. évekre

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában
foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2018-2020. évekre szóló középtávú tervét az alábbiak szerint
határozza meg:

Saját bevételek
1. helyi adóból és a települési adóból
származó bevétel
2. önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
3. osztalék, koncessziós díj és hozambev.

2018. év

2019. év

2020. év

150 000 eFt

152 000 eFt

154 000 eFt

12 000 eFt

10 000 eFt

8 000 eFt

300 eFt

250 eFt

200 eFt

4. tárgyi eszköz és az immateriális
jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel
6. kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:

Az adósságot keletkeztető ügylet

megnevezése
1. Hitel, kölcsön felvételéből,
átvállalásából eredő tőketartozás
2. A számvitelről szóló törvény szerinti
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatal
3.Váltó kibocsátása
4. Pénzügyi lízing
5.Visszavásárlási kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés
6. Szerződésben kapott, legalább
háromszázhatvanöt nap időtartamú
halasztott fizetés, részletfizetés
7.Hitelintézetek által, származékos
műveletek különbözeteként az
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél
elhelyezett fedezeti betétek
Adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettség összesen:

-

-

900 eFt
163 200 eFt

-

900 eFt
163 050 eFt

700 eFt
162 900 eFt

Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettségek

2018. év

2019. év

2020. év

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A határozatról a Pénzügyi Osztály értesült.
3/2017.(I.19)Kt. sz.
Polgármester alapilletményéről és költségtérítéséről

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Czeller Zoltán polgármester illetményét 2017. január 1.
napjától 598 302 Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület Czeller Zoltán polgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától havi
89 745 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a Pénzügyi Osztály értesült, a honlapon kötelező közzététele megtörtént.

4/2017.(I.19)Kt. sz.
Alpolgármester alapilletményéről és költségtérítéséről

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a főállású Kovács József alpolgármester illetményét
2017. január 1. napjától 508 557 Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától, 76 284
Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a Pénzügyi Osztály értesült, a honlapon kötelező közzététele megtörtént.

5/2017.(I.19)Kt. sz.
határozat
Előterjesztés pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról az Interreg-IPA Magyarország –
Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 3.2 prioritása keretében (a kultúra,
szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közös pályázatot nyújt be Bácska
Topolya Önkormányzatával és a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor az InterregIPA Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 3.2 prioritása
keretében (a kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén).
A jánoshalmi projektrészhez szükséges önerőt 2576,65 euró összegben, az önkormányzat
2017. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésével és
benyújtásával.
Felelős:Czeller Zoltán polgármester
Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
Határidő:
2017. január 31.
A pályázathoz szükséges önerő a 2017. évi költségvetésben tervezésre került.

6/2017.(I.19)Kt. sz.
határozat
Előterjesztés pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról az Interreg-IPA Magyarország –
Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 4.1 prioritása keretében (a KKV-k
versenyképességének erősítése innováció-vezérelt fejlesztéssel)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közös pályázatot nyújt be Bácska
Topolya Önkormányzatával az Interreg-IPA Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 4.1 prioritása keretében (KKV-k versenyképességének erősítése
innováció-vezérelt fejlesztéssel, együttműködés kutatási intézményekkel fiatalok
bevonásával).

A jánoshalmi projektrészhez szükséges önerőt 6681,2 euró összegben, az önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésével és
benyújtásával.
Felelős:
Czeller Zoltán polgármester
Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
Határidő:
2017. január 31.
A pályázathoz szükséges önerő a 2017. évi költségvetésben tervezésre került.

7/2017.(I.19)Kt. sz.
Jánoshalmi Baptista Gyülekezet megkereséséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nem áll szándékában átadni az
óvodai- és a bölcsődei nevelés kötelező feladatok fenntartói jogát a Jánoshalmi Baptista
Gyülekezet Egyházi Jogi Személy számára.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek.

8/2017.(I.19)Kt. sz.
határozat
2017/2018 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2017/2018-as nevelési évben az alábbiak
szerint határozza meg a csoportok indítását:
Radnóti utca 12.
5 csoport
Petőfi u. 35.
-----------Batthyány u. 14.
3 csoport
Jánoshalma összesen:

8 csoport

Kéleshalom
1 csoport
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek.

9/2017.(I.19)Kt. sz.
határozat
2017/2018 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az Óvodavezető figyelmét, hogy
a 2017. szeptember 1-jén kezdődő nevelési évben törekedjék arra, hogy a csoportok – a
törvényi előírások betartása mellet – minél magasabb létszámmal kerüljenek elindításra.
Az intézményvezető a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőjének részletes létszám
kimutatást köteles megküldeni 2017. augusztus 31. napjáig.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek.

10/2017.(I.19)Kt. sz.
határozat
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti központ
nyitvatartási és nyári karbantartási idejének jóváhagyásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Óvodák nyitvatartási rendje:
Radnóti u., Batthyány u. nyitvatartási rendje: hétfőtől- péntekig 6.30 – 17.30 óráig
Petőfi utcai óvoda:
hétfőtől-péntekig
7.00 – 17.00 óráig
Kéleshalmi óvoda nyitvatartási rendje:
hétfőtől-péntekig
7.00 - 17.00 óráig
Az intézmény a nevelési év során 5 nevelésmentes napot tart.
Az iskolai szünetek (őszi-tavaszi) alatt, egy óvodában, a szülők igénye szerint tart ügyeletet,
ahol a gyermekeket összevont csoportokban helyezik el.
Az iskola téli szünetének ideje alatt az intézmény zárva tart.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek, a nyitvatartási idő közzétételre került.

11/2017.(I.19)Kt. sz.
határozat
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti központ
nyitvatartási és nyári karbantartási idejének jóváhagyásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Óvodák nyári nyitvatartási rendje:
Jánoshalma
2017. június 19-től- 2017. augusztus 4-ig - Radnóti utcai óvod tart nyitva
/Batthyány és a Petőfi utcai óvoda zárva /
2017. augusztus 7-től- - 2017. augusztus 25-ig- Petőfi utcai óvoda tart nyitva

/Batthyány és a Radnóti utcai óvoda zárva /
Kéleshalom
A gyermekek elhelyezése igény szerint a Jánoshalmán nyitva tartó óvodában történik.
Karbantartás és nagytakarítás miatt zárva tart: 2017. július 31-től, 2017. augusztus 25-ig
2017. augusztus 28-tól valamennyi óvoda nyitva tart
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek.

14/2017.(I.19)Kt. sz.
határozat
Nemzetiségi önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a Jánoshalma Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, azt változatlan
formában fenntartja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a JRNÖ-ot.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2017. január 31.
Az érintettek a határozatról értesültek.

15/2017.(I.19)Kt. sz.
Jánoshalma Város Polgármesterének 2017. évi szabadságtervéről

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma város polgármestere 2017. évi szabadság
ütemezését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Felelős: Jánoshalma Város Képviselő-testülete
Határidő: értelem szerűen
Az érintettek a határozatról értesültek.

16/2017.(I.19)Kt. sz.
III. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. számú háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak ellátására Dr. Podobni Ágnes egyéni vállalkozó orvost elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek, a szerződés aláírásra került.

17/2017.(I.19)Kt. sz.
III. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. számú háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak ellátására Dr. Podobni Ágnes egyéni vállalkozó orvossal, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § szerinti feladat- ellátási előszerződést köt a
mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az
előszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek, a szerződés aláírásra került.

18/2017.(I.19)Kt. sz.
III. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. számú háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak ellátására Dr. Podobni Ágnes egyéni vállalkozó orvossal, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § szerinti feladat- ellátási szerződést köt a
mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek, a szerződés aláírásra került.

19/2017.(I.19)Kt. sz.
III. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Dr. Podobni
Ágnes egyéni vállalkozó orvossal a háziorvosi ügyelet biztonságos működtetése érdekében, a
mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek, a szerződés aláírásra került.

20/2017.(I.19)Kt. sz.

határozat

Pelikán Kft. házi segítségnyújtási feladatairól
Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft.
alapítója és tulajdonosa jóváhagyja és támogatja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit
Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézményben a megnövekedett
személyi gondozásra szoruló igénybevevőkre tekintettel, a házi segítségnyújtás szakfeladat 8
főről 16 főre való emelését és kéri a 2016. február 1. napi állapothoz viszonyítva a befogadott
létszám növelését az állami támogatás biztosítása mellett, az alábbi indokok miatt:
2016. február 1.-én 10 fő szabad kapacitása volt, mely 8 fővel feltöltésre került személyi
gondozásra szoruló ellátottakkal, vagyis magasabb szükséglettel rendelkezők igényelték az
ellátást. A lakosság összetétele kedvezőtlen irányba változott, egyre több az önmagát ellátni
nem tudó idős ember. Mivel a fiatalabb generáció elvándorlásának nagymértékű üteme
figyelhető meg, ennek következtében az itt maradt idős emberek a közvetlen családtagok
segítségére sok esetben nem, vagy csak kis mértékben számíthatnak. Mindemellett a dolgozó
családtagok sem tudják idős szüleiket napközben ellátni, hiszen munkájukat nem adhatják fel,
az a családjuk mindennapi megélhetését veszélyeztetné. Ebből kifolyólag egyre inkább és több
esetben rászorulnak a házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételére.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft.
alapítója és tulajdonosa felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az érintettek a határozatról értesültek.

25/2017.(II.16.)Kt. sz.
Közfoglalkoztatás átszervezése

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közfoglalkoztatási
programokat - start mintaprogramok, rövid- és hosszú időtartamú közfoglalkoztatás- az
Önkormányzattal közvetlenül kötött szerződés keretein belül valósítja meg.
A közfoglalkoztatás megszervezését, dokumentálását, munkába vonás, könyvelés a
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal látja el és irányítja.
Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében a 2017. évi tervek készítésekor
rögzítésre/tervezésre került start minta programok tekintetében - függetlenül attól, hogy ki
fogja kivitelezni – betervezetteknek megfelelően kell végrehajtani.
A 2016. évi közfoglalkoztatási programokról a programonkénti záró beszámolók legkésőbb
2017.04.30-ig kerüljön elkészítésre
Az érintett Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. a határozatról értesült.

26/2017.(III.02.)Kt. sz.
Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft tagi kölcsön

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási
Nonprofit Kft-nek a közfoglalkoztatotti munkabérek kifizetésére 9.314.000 Ft összegű tagi

kölcsönt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére, melynek fedezete az ingatlanok
értékesítéséből származó bevételek növelése.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A tagi kölcsön a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft részére 2017. március 2-án átutalásra
került.

27/2017.(III.02.)Kt. sz.
határozat
Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft 2016.évi beszámoló és Felügyelő Bizottsági
jelentés elkészítése
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a társaság Felügyelő Bizottságát,
hogy folytasson le vizsgálatot a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft 2016.évi
gazdálkodásáról és készítsen beszámolót, különös figyelemmel a bevételekre, pénzügyi
helyzetre, bérjellegű és dologi kiadásokra. A Kormányhivatal által végzett ellenőrzések
dokumentumait másolatban az ügyvezető bocsássa a Képviselő-testület rendelkezésére.
Határidő: 2017. március 10.
Felelős: Felügyelő Bizottság, Ügyvezető
Az érintettek a határozatról értesültek.

28/2017.(III.02.) Kt. számú
határozat
Támogatási kérelem benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra
Jánoshalma Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2017. március 14.
A pályázat benyújtásra került.
Jánoshalma, 2017. március 17.
Czeller Zoltán
polgármester

