
B6nye Kllzs{g Onkorm{n)rz.tanak

5/2014. (Xl.l.Ll sz^mf rendelete

az unkormlnyzat 6s szervei Szervezeti 6s MlikaH6gi Szab Alyza$rol

(egys€ges szerkezetben a ff2OI5.(1V.9.) 6s a 11rl1015.(Vl2tl) dnkorminyzati rendeletekkel)

Az onkorminfzat feladat 6s hataskorei

3.$

Az onlormanyzat a torv€nyben kotelezden el6irt feladatokon ttl rendeleteben Onl6nt is villalhatja

feladatok ell6tas{t.

4.5

(l) A k6pviseleEsdttet egyes hatAskoreit a Polgdrmesterre, bizotbegdra, torv6nyben meghatarozottak

sierint tirsulis6ra ruh6zhatia. Az atruhazoft hataskor tovabb nem ruhezhat6'

(2) Az 6Euh6zott hat6skor6k gyakorl6s6r6l, a dont€st k6vet6 tesmleti nl6sen b€ kell szrmolni.

B€nye Kozseg Onkormanyzatanak K6pvisel6testolete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezd6sdben
biztosrtott eredeti iogalkotoi ha6sk0r6ben elierva a Magyarorsz{8 helyi OnkormAnyzatail6l sz6l6 2011. €vi
CLXXXIX. tOrveny 43. 5 (3) bekezd6s szerinti feladatkoreben az alabbiakat rendeli el:

Alteliroc rendelkcz€eek

1.5

{l) Az onkormAnyzat hivataloo megnevez6se:

B€nye K6zs€g OnkormAnyza ta

(2) Az dnkormanyzat sz€khelye, pontos clme:

2216 Wnye, Fo i174.
(3) Az onkormanyzati ,ogok gyakorlasavat fetruhazott szervezal: B6nye Kozs6g Onkormanyza6nak
K6pviselGtesmlete (tovabbiakban: k6pvisel&testolet)

(4) Az Onkormanyzat illet€kes€gi tertllete: B€nye KOzs68 k6zigazgatdsi teriilete.
(5) Az Onkormdnyzat hivatalos honlapja a www.benve.hu

a) A honlap tartalmazza a kozs6ggel kapcsolato6 kdzdrdekfi onkorm6nyzati, kozigazgatAsi, kulturA[s
€s idegenJorgalmi informdci6kat, a koz€rdekd adatokat, valamint a hivatali {igyintazest seglt6

formanyomtatvanyokai letolthet6 formeban.
b) A honlap szerk€sztoje a polgArmester €s a jegyz6 - a Kepvis€l&testolet egyideio tai6koztat6sa

mellett - 6ltal kijelolt szem€ly.

zs

(1) Az onkormeny zat iogi szf,]mely, feladatait 6s hatAskoreit - az onkormdnyzati torv€nyben 6s ielen
rendeletben meg6llapltott szabalyok szerint - a k6pviselGtest{ilet gyakorolia.

(2) Az dnkormenyzat ielk€peit €s azok hasznelati rendi€t kolon rendelettel a aPlqa me8.

(3) Az Onkormanyzat azonoslt6 adatai:
a) torzskdnyvi azonoslto szam: ,+41674

b) adGzim: 15441678-2-13
c) KSH statisztikai szAmiel: 1 41678-847"1-321'13



A k6pvlselGtestolet mdkud66e

GazdaMgi program, €ves munk terv

s.s

(l) Az Onkormdnyat tev€kenysegenek €s a ElepUles feilesztos€nek iranyvonalrt, valamint a kiemelt
c6lokat az Onkormanyzat gazdasagi programia tartalllirazza, amely a k6pviselctest0let megblzat srnak
id6tartamera sz6l.

(2) A gazdaig] pro8ram tervezetenek el6k6szlt€s€r6l 6s a k€pviselo testulet alakul6 0l6s€t kovetd 6

h6napon belul tdrten6 el6beri6zt6s6r6l a polSermester gondoskodik.
(3) A k€pvisel6Ftest0let a gazdasegi programon alapul6 6ves munkaterv atapien ve8zi tev€kenys€96t,
melyet a Hrkezo iavaslatok alapian a iegyzo 6lllt Ossze 6s minden 6v janu6r 31+n a polgarmester terieszti
a test0let ele.

(4) A munkaterv tervezet€vel kapcsolatosan iavaslatot tehetnek a telep0l6si k6pviset6k, bizottsj& az
onkormrnyzat intozm€nyeinek vezet6i 6s a hnyei szekhelyo Onszervezdo kozossegek vezet6i.

(5) A k€pvisel6k dltal elfogadott munkalervet trdsban meg kell koldeni az onkormenyzati kdpviseldknek,
a munkatervbe felvett napirendi pont el6teriesztdinek.

6.9

A iovehagyott gazdasfigi programot az dnkormenyzat hirdet6tabl6i6n, 6s az Onkorm6nyzat hivatalos
honlpai6n kell kOzzdtenni.

A k6pvisel&testiilet iil6sei

7.9

(1) A kepvisel&Est0let €vente le8aldbb hat alkalommal ul€sezik

(2) A k€pvisel&testUlet Oleseit alhleban az dnkormenyzat szEkhelyere, a PolSrrmesteri hivatal

tanacstermebe k€ll doszehlvni. A k6pvisel6test0let mds erre alkalmas helyen is talthaqa u6seit.

E.S

(1) A kepvisel&tesHllet Ul€s€t a polgdrmester htvia Crssze, tart6s akadrlyoztatasa eseten az alPolgarmester,

ha 6 is tartGan akaddlyoztatva va& alkor az Ugyrendi bizotBag elnoke.

(2) Az Ol6st tizendr napon beluli id6pontra ossze kell htvni a teleP0l6si k6pvisel6k egynegyed€nek, a

iJpviselG.testolet bizotis6gdnak, valamint a kormdnyhivatal vezetti€nek a testoleti Ol6s osszehlvdsenak

indok6t tartalmaz6 indfWinydra. Az indltveny alapi6n a tesHueti Ol6st a PolSarmestel hlvia 6ssze a

test0leti olas indokanak, id6pon$dnak, helyszlnenek es naPirendi€nek meghatarozasfval.

(3) A meghtv6t rigy kell kik0ldeni, hogy azt a telep0l6si k€Pviselol az ul€s el6tt leSal6bb 5 nappal k€zhez

iap;af i meghtio melleHet"i a, triiUetl el6terieszt6sek, es a hatdrozaai javaslatolc Ett6l elt€rni csak

kivelelesen a potgermester enged6ly6vel lehet.

(4) lndokolt esetben a polgermester rbvid tton is ooszehivhatia a testltl€t rendlJvoli [[6sdt. Ebben az

esetben bdrmilyen ertesrtesi mod ig€nybe veheto es az lr6sbe[segt6l is el lehet tekinteni. A sutg66s€8

okirdl a k6pviset&tesHlletet tai6koztatni kell

(5) Az ontorman yzati lalasztlst kovet6 alakul6 illest a melalaszaott Polgdrmester hlvja ttssze, a

vdlasztAst kdvet615 naPon belol.



e.s

A kepviselGtestUlet Otdsere meg kell htvni:
a) a kepviselG testolet tagiai!
b) a bizotts68 nem kepvisel6 ta8iait,
c\ a iegyz6t, alqryzbt,
d) az el6te4eszt6t, az ,ltala el6teiesztett napirendi pont t6rgyalasdhoz,
e) az orsz6ggy{l6si kepviseldt,
Tevekenys€goket 6rint6 napirend tArgyaldsakor:

0 az int6zmenyek vezetoit,
g) telep0l6sen sz4khellyel rendelkez6 dnszervez6d6 kbzttss6gek k6pvisel6it
h) a telepUl€s dfszpolgdrait

El6terieszt6sek

10.s

('l) A napirendek eloterieszt€se Altal6ban trasban tortenik. Sz6beli el6lerieszt6st kiv6telesen a polBarmester
engedely6vel lehet felvenni a napirendek koz6.

(3) A jegyzd koteles a halarozati .iavaslatokat tdrv6nyessogi szempontb6l megvizsg{lni, 6s ezzel

kapcsolatos 6szrev€tel€t az el6terieszt6vel kdzolni.

Siirg&866i indltvrny
11.S

(l) Halaszthatatlan ddntest ig6nyl6 ugyben - legk6s6bb az 0l6st megel6z6 masodil munkanap 1,2 6tai8 -
a s0rg6ss6g t6ny6nek megindoklasAval, dontesi iavaslatot is tartalmaz6 sUrgossegi indttvany te4eszthet6

el6 a polgirmesterhez.

(2) S0rg666gi indttvanyt kOPviselo illetve intdzmcnyvezeto terieszthet el6.

(3) Rendelet tervez€t s0rg6ss6Si indlwanyk6nt nem ny0jthat6 be.

A k€Pvi8€l6test0let trntctkszasi rcndie

1Zg

A kepviselGtestol€t hatdrozatk€pes akkor, ha tagiainak t0bb mint a fele.ielen van. Ha6rozatkoPtelenseS

esten, a kepviselctestUleti Ol6st ;altozatlan napirendeklel, 8 napon beluli id6Pontra ism6telbn 06sze kell

hlvni.

l

13.S

(2) Az lrasbeli el6te4eszt6seket, a hatArozati iavaslatokat legk€s6bb, az [tost megel6zo 5 nappal kell leadni
a ieryzonek.



(2)A kdpvisel&testiilet

a) z^rl iil€st tart dnkormanyzati hat6sagi, ttsszef6rhetetlens6gi, m€ltallansagi, kittintetesi ngy
tirgyal6sakor, fegyelmi biintet6s iiszabdsa, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos el,6!as eset6n, zart
lil6st tart az €rintett k6r6s6re vrlasztds, kinevez€s, felment€s, vezet6i megblzas adAsa, annak visszavon6sa,
fegyelmi el.l6rds megindltdsa 6s 6lldsfoglalAst ig6nyl6 szem6lyi iigy targyal6sakor;

(3) A zart itl€sen a k6pvise16-test0let tagiai, a nem a kepvisetGtestiilet taEai kdziil v6lasztott
alpolgarmester & a jewz6, aljegyzd, tov6bb6 meghlvdsa eset€n a kozos onkormenyzati hivatal
flgyint€z6ie, az orintett €s a szak6rt6 vesz rcszL

14.$

(1) A k6pviselGtestlilet a polg6rmester akadrlyoztatAsa eseten az alpolgermester, ha az alpotgArmester is
akaddlyozva van, akkor az Ugyrendi bizotts6g eln0ke vezeti.

(2) A polgermester feladatai €s jogosfwdnyai az ill6s levezetoseben:

a) megAllapltia €s figyelemmel kls€ri a hat6rozatkePess€8et, megnyiqa 6s berekeszti az tll6st,

b) el6terjeszti a napirendi iavaslatot,
c) tai6koztatdst ad a ket 0l6s kdzdtti lontosabb esemenyekrdl, besz6mol az ,truhazott hatdsk6rben teE

int..zked6sekr6l,
d) napirendi pontonkEnt megnyitia, v ez.eti a litlt, szavaz,isra bocsaia a dontdsi iavaslatokat,
e)indttuanyozza a hozzasz6lasok id6tartamenak korldtozdset, a vita bzerdsat, ezekre bermely k€Pvisel6 is

iavaslatot tehet,
f) megadja vagy megtagadia, illewe megvonja a sz6l a hozzasz6l6l6l,
g) figyelmezteti a hozzdsz6l6! ha mondanival6ja elt6r a tdrgyalt t6m6t6l, a figyelmeztetes

eredm€nytelensege eset6n megvonja a sz6t,
h) urgyalasi szonetet rendet el a tan4cskoz6s folytatasdt akaddyoz6 kdritlmdny felmer[ldsekor,
i) biztosltia az Oles zavartalian menet6t, rendre utasltja azt, aki az ill€sen m€ltatlan magatart6st tanfslt,
ism6telt esetben a rendzavarot az ul6steremb6l kiutaslthatja, kiv€ve a telePolesi kePviselot.

15.S

(1) A k€pviselGtestulet az eloteiesztett napirendi .iavaslatokr6l egyszer0 sz6tobbseSSel ddnt'

{2) A rapirendi pont t6rgyalasrnak elhalasztasera, az eloterieszt6 6s b{rmely kePviselo tehet iavaslatot. Az

ind(tvany elfogaddsar6l a k€Pvisel&testtuet egyszerf szotobbseggel hat'lroz'

(3) A napirendi Pontokat az elfogadott sorrend sze nt targyatia a k€PviselGtestolet'

4

(1) A kdpvisel6-testtlet lilese nyilvdnos.

b) z6rt Ul6st rendelhet el a vagyondval val6 rendelkez6s eseEn, tovdbbe az altala kiirt palyazat
felt€teleinek meghatarozdsakor, a p6lyezat tergyalasakor, ha a nyilvdnos t6rgyal6s az onkorm A\yzat yagy
mes €rintett {izleti erdekot sert€ne



15.S

(1) Az trAsbeli el6teriesztos t rgyal66at sz6beli kiegeszltds el6zheti meg. Ennek megtdtelere az el6ter,eszt6
jogosult

(2) A polgermester az egyes napilendi pontok felett k0lOn-k0l6n nyiqa meg a vittrt. A viteban els6kent -
ha van - a bizotMg velem&ry6t kell meghallgahi.

(3) A napirenddel kapcsolatban bdrmikor sz6t k6rhet az el6terjeszt6, illewe iegyzo amennyiben az adott

iavaslat torvdnyesse8dt illetden 6szrev6tele van.

l7.s

(1) Az el6te4eszt6h0z, a napirenddel kapcsolatban a k€pvisel6k 6s a tanecskoz6si ioggal meghlvottak
kdrdeseket intdzhetnek.

(2) Az eloteriesztohoz kerd€st intezhet es a vit6ban reszt vehet az is, aki az Ul€sen nem tanecskozAsi io8gal
vesz reszl ha resz6re a kepvisel6k a sz6t - egyszet0 sz6t0bbs€ggel, vita n€lkot - megadjdk.

(3) A napirend vi6'iit az el6te4eszt6 vagy a pol8armester foglalia 66sze, megfogalmazva a m6dostt6

iavaslatokat.

H.ttroz.thozrtal

18.S

A polgrrmester a vita lezaresa utan els6kent a mdos(t6 ,svaslatokaL maid az eredeti el6teriesztdsben

szerepl6 hat6rozati iavaslatot bocsdtia szavaz6sra.

19.9

(l) A hat rozat meghozatal6hoz a ielenl€v6 kePvisel6k tdbb mint ful6nek iSen szavaanta szoks€8es.

(2) A hatarozat meghozataldban - a kizar6s alkalmazasanak kiveElevel - kotelG minden ielenl6v6
kdpvis€16 r€szt venni.

z).9

A megvehsztott kepvis€16k, tobb mint fel€nek igenl6 szavazata szoks€8es az ahbbiakhoz:

a.) rendeletalkotAs;
b.) szervezet€nek kialakltesa 6s mukodds€nek meghatarozasa, a torveny eltal hat6sk0r€be utalt vdlasztAs,

kinevez6s, vezet6i megblz6s;
c.) Onkorm6nyzati tA;ulas Ebehozasa, megszuntet6se, abMt tbrt€n6 kiv6l6s, a tersutdsi meE6llaPodas

modoslt6sa, tdrsul6shoz, erdekk6pviseleti szervezethez va16 csatlakoz6s, abb6l t6rt6n6 kivdlas;

d.) meg6llapod6s kulf6ldi itnkorm6nyzattal val6 eSytlttm0k6d€sr6l, nemzetkdzi 6nkorm{nyzati

szervezethez val6 csatlakozds, abMl tort€n6 kivelas;
e.) int6zmeny alap(t6sa, atszervez6s€, me8szontet6se;

f.) az onkormdnyzati k6Pvisel6 kiz4rasahoz,
g.)az tt6szef€rhetetlensd& valamint a m€ltadansr8 megeUaPltesrhoz,

h.) a k€pvisel6i megbtzatls megszdn€sdr6l val6 d6nt6shez,

i.)zlrt 0lds elrendeldsdhez

5



i) Ontorminyzati tulaidonban l6v6 ingatlanok elidegenlt6se,
k) helyi n6pszavaz{s kilrdsa,
l) feloszlds kimonddsa,
m) kereset benynitAsa a polgermester ellen.

21.$

(1) A szavazas - a titkos szavazrs eset€t kivdve - k6zfelemelessel tort€nik, Szavazni ,,igen'1ne[, vagy
,,nem"-el lehet. A szavazatok megszemlelasar6l a polgdrmester gondoskodik,

(2) A k6pvisel6test0let ddnteshozatalab6l kizArhat6 az, akil vaw akinek a kozeli hozzAtaftoz6i az ngy
szemelyesen erinti. Az dnlormdnyzati k6pvisel6 koteles beielenteni a szem€lyes 6rintetts€get. A kiz6rdsr6l
az €rintett 0nkormdnyzati kepviseld kezdemenyezdscre vagy bdrmely onkormenyzati k6pvisel6

iavaslatara a kdpviselGtesttitet ddnt. A kiz6rt OnkormAnyzati k6pvisel6t a hatdrozatkepesseg
szemponqdbl ielenlev6nek kell tekinteni.

(3) Az a k6pviset6 aki a (2) bekezd6sben foglalt bejelent4si kbtelezetts€g€t elmulasztia, polg6rmesteri
f igyelmeztet6sben r€szestil.

(4) A titkos szavazAsl a k6pviselGbstiilet bArmely tagia inditvanyozhaqa az e rendelet szerinti z6rt iil65

.iavaslatainak szavazdsakor. A titkos szavazdst az Ugyrendi bizoftsag mint szavazatszamldl6 bizottsaS
bonyolftia te.

22.9

(l) A kepvisel&testolet novszerinti szavazdst is elrendelhet - a feloszlasrra vonatkozd donteeen hil - erre
b6rmely k€pvisel6 iavaslatot tehet.

(2) 0gyrendi kerd€sben ndvszerinti szavaz6st tartani nem lehet. A novszetinti szavazds llgy a6rt6nik, hogy

a iegyzo felolvassa a tagok nev6t a ielenleti lv szerint, s a jelenl6v6 tagok pedig a nev0k felolvas{sakor

,,igen"-nel vagy .nem"-mel szavaznak. A polS6rmesber utoliera szavaz.

(3) A koton hitelesrtett ncvsort a iegyz6k6nyvhdz kell csatolni.

A kcpvlsel&teetolet dont€sei

23.S

(1) A kepviselctestolet rendeletet alkot, vary hatarozatot hoz.

(2) Rendeletatkotast kezdemenyezhet a kepviselo a bizottsag erdekcsoPortok, ds a jegyz6 a

polg6rmestern€I, aki k6teles - allesfogtalAssval egyutt - azt a k6pviselGtestulet legkozelebbi iilese el6

terieszteni.

(3) A rendelet-tervezet el6keszites€nek rendi€r6l a k€pviselctestotet d6nt.

(4) A rendelet-tervezetet az 0gyrendi bizottseg sz0kseS sz€rint vclem€nyezi.

(5) A rendeleteket 6s ha6rozatokat legal{bb €vente egyszer feliil kell vizsgilni'

(6) Az bnkormanyzat rendeleteit 6s hat{rozatait kltlon-klildn napt6ri €v elej€t6[ kezd6dden folyamatos

iorszrmmal, avsitrmmal, h6naP, naP feltalntetoscvel ketl .iel6lni az al6bbi formeban:

,,-B€nye Kozs6g Onkormanyzit -...j20.. (....) (a kihirdeios datuma: h6naP, naP) rendelete a " 16l/16l



- B€nye Kozsdg OnkotmAnyzat .-./?0.. (.....) (a hat rozathozatal datuma: h6nap,nap) haterozata a
.......161/ 161."

A hat6rozatokr6l 6s rendeletekr6l nyilvantartdst kell veze tni

(7) A rendelebt a B€nye KOzseg OnkormAnyzatinak hirdeto6bBien kell kif0ggeszreni, ezzel v6lik
hat5lyossa.

(8) A z6rt illesen hozoft hatArozatot az o'l€trt az lev€zet6 hirdeti ki. Kihirdetesnek szamrt a hatarozatok
feleloseinek tOrt€n6 megk0ldese is.

lnterp€lla.i6

2t.9

(1) A k€pviselot az onkorm{nyzat feladatkor€be tartoz6 ugyekbeD interpeltAciG iog illeti meg.

(2) ) A kepviselok az interpeudci6t a polgarmesterhez, (alpolgarmesterhez\, iryz6hd4 es a bizottsdg
elnokehez clmezhetik

(3) Az interpell6ci6 a testiileti-til6st megel6zd nap 12 6rdig irasban tedesztheto el6 a polgdrmesterndl

(4) Az interpellacid ctmzettje a kepvisel&testltleti Ul6sen, vagy legk6s6bb 15 napon beliil lrasban koteles
6rdemi vilaszt adni.

(5) A vAlasz elfogad6srr6l el66z0r az interpell6ci6 eldteriesztCiie nyila&ozik.

(6) Az interpelleci6.a adott v4lasz €lfogadeser6l a kdpvisel&Estulet hatAroz. lr6sbeti vdlasz elfogadeser6l
a kovetkezo 0[66en dont a kopviselGtestol€t.

(A A k€pviset&test0let eld el nem fogadott velasz es€ten, az inE pell6ci6 alap.i6n r€szlebes vizsSrlatot
rendelhet el, amelyet Ugyrcndi bizotts6g folytat le. A vizsgdaba be kell vonni az interPelleci6

el6teieszt6i6t is.

25.9

(1). A kepvisel6k a polS4rmesterhez. (atpolgSrme6terhez), ieryz6hoz 6s a bizottsdS elnok€hez, a

feladatkorokbe tartoz6 oryekbe k€rd€st int6zhetnek

(2) A k6rd6st az Ul6s el6fi tresban, vagy az ol6s€n szoban lehet a kptdezetthez eloterieszteni

(3) A kerdes chzettie a kepviselcbst0leti Ol6sen, vagy legk6s6bb 15 napon belul lrAsban kdteles velaszt

adni.

A kaPvbel6-t?stltleti ol6a dokumentumei

26",9

(1) A k€pvisel&testallet ot€sar6l ie$rzokonyvet kell keszfteni.

(2) A kopvisel6testolet ul€sdnek legyzOkOnyvet a Polgerme6ter 6s a ,egyz6 lia alA

'7



(3) A k€PviselGtestolet Ul€6€r6l k6sz0tt ieryz6k0nyv nyilvAnos - a zart ul6s kiv6tel6vel - azokba berki
betekinthet. A zdrt Al6sr6l k0l6n jegyz6konyyet Icll k6szfteni.

(4) A kepvisel&testoleti 0l€sekr6l hangfelv€tel is k6szill, melyeket 5 6vig meg kell 6rizni.

Kozmeghellg. tag

27.9

(1) A kepviselGtestiilet evente legaldbb egy alkalommal kozmeghallgatest tart. A kbzmeghallgates
id6pontiat 6s helydt - a helyben szokesos m6don - kell kihirdetni.

(1) A aelepnlesi k€pvisel6 tevekenyseget B€nye kozseg €rdek6ben fejti ki.

(2) A kopviselGtestitlet tagiai a polgarmester 6s 6 telepol6si k€pviselO a n€vsort a l.sz. ftiggelok
tartalmazza.

2e.s.

(1) A kdpvis€16 kdteles r6szt venni a k6pviselGtesHllet munkei6ban, megbfzasa alapian kePviselheti a

k€pvis€lGtest0letet.

(2) A k6pvis€16 k0l6n megblzatas n€lkUl is felkeresheti az onlormtnyzat int€zmenyeit, 6s ;oSosuh -
annak vezet6j€t6l - informeci6t kemi. Az int6zm€ny vezet6re a kErt inform6ci6t kOt€les megadni.

(3) A kepviseld iavasolhaga a bizotMg eln6k6nek, a bizottsag feladatkdr€be tartoz6 tlSy megtargyal6sSt.

30.$

(1) A kdpvisel6 feladatai eltit6sa €rdek6ben igenyelheti az alabbiakat

irut"eg"r informaciok biztostt6s6t, adminiszh6ci66, letrasi, levelez6si, sokszorosltdsi feladatok ellatAsaL

fontosabb iogszabAlyok, kiadvdnyok megtekint6s6t.

31.9

(t) A k6pvisel6 koteles a k6pviselGt€stillet es bizottsdg munkdidban 6rdemben kdzremtkaldni, ennek

sor6n a dont€sek elok€szft€s€ben, vizsgalatdban r6szt venni.

(2) A k€pviseloi tev6kenys6g sorar tudomasdra jutolt 6llami, szolgalati 6s tizleti titkot meg kell 6riznie.

Oitoktari6si ktttelezetts6Se a megblzatAsanakleiArla ut6n is fenn 6ll.)

8

(2) A kdzneghallgatAson bett koz€rdekd indtvany vizsg6lat6r6l, a foganatosltott int6zkeddsekr6l, ezek
eredmdnycrot a lakossrgot - a helyben szokdsos m6don - tAi€koztatni kell.

A k6pvis€l&te6t0let

28.9



(3) K0teles az d66zef6rhetetlens6gi okot a polg{rm€stemek halad6ktalanul beielenteni.

(4) A kepvisel6nek a polgrrmesternol vary a iegyz'^el el6zetesen jelezni kell, ha a kdpvisel6tesHileti
0l6sen nem tud megielenni, illetve egyeb megbtzat6sanak reliesttese atad6lyba 0tk6zik.

K6pvi8€l&teft0let bizottslgai

3Zg

(1) A k6pviselGbesmlet {lland6 bizotts6gk6nt
Ugyrendi bizotMgot 3 f6vel hoz l€tre.

(2) A k6pviselGtestiilet meghatarozott feladat elv6gz6sere ideiglenes bizotsagot hozhat l&re.

33.9

(1) Az Ljgyrendi bizotMg dnell6 el6terieszEst k€szft, valamint v6lem6nyezi a felada&Or€be tartoz6
eloterieszteseket, ellen6rzi a haterozatok vesrehait6sat. Ellen6rizheti - feladatkoret erintoen - a Kdz6s
onkormanyzati Hivatal es intezm6nyek munk iat. K€pviselGtesmlet mindezeken tUl, eseti feladatokkal is
megbf zhatja a bizottsagot.

(2) Az Ugyrendi bizottsdg feladat - 6s hat{skOrdt az 2 mell6klet tartalmazza.

(3) A polgermester ds a telepolesi k€pvis€16 vagyonnyilatkozit val kapcsolatos vizsgAlatot az Ugyrendi
bizotls|g vegzi a 2.s2. mell€kletben meghatarozottak szerint.

34.S

(1) A bizottsegok elnok€t €s tadainak tobb mint a fel6t a kdpviselok k6z0l kell megvdlasztani

(2) A bizottsegok tagiaira a kepviselGtestillet bermely taga iavaslatot tehet. A bizotts6gi tagok n€vsoret a

szabilly zat Z.sz. loggeldke tartalmazza.

(3) A bizotbagok k6pvisel6 6s nem k6pvisel6 tagiainak iogai a bizottsag munk6j6val tlsszefoggesben

azonosak.

3s.s

(1) A bizotaag Uleseit a bizottsdg eln6ke hlvia O6sze €s vezeli. Az elndk6t - t voll6t6ben - a bizotts{8
k6pvisel6 tagiai kozol megvAlasztott szem6ly helyetteslti.

(2) A polgermester, illetve ha a bizotMsi taSok kozol legal,bb 2 f6 indfwdnyozza, a napirend
megiel6l€66vel a bizotMgot arssze kell hfvni.

(3) A bizottseg munl.Jiaba kols6 szak6rt6t vonhat be. A megbfasrdl €s a szak6rt6i dli elszAmohsar6l a

jegyz6 gondoekodik.

(4) A bizottsagi ulesek id6ponter6l es a t{rgyaland6 napirendrdl, a polSarmestert, az alPolsarmestert, 6s a

iegyz6t erteslEni kell.

(5) A bizottsag haterozatk6pess€g€re 6s hatarozathozatalara, a k6pvisel&testtlletre vonatkoz6 szabelyokat

kell alkalmazni.

9



(6) A bizottsagi 0l6sr6l 8 napon bel0l jegyzokonyvet kell k€sztEni, metyet a bizohsAg elnoke 6s a

,egyz6k6nywezet6 Ir alr.

35.9

A bizotbA8 tev6kenys6g€r6l €vente beszemol a k€pvisel6test0letnek.

37.9

A po,getmesaer felfitggesztheti a bizottsAg hatarozatanak v€grehaitasat, ha az ellenteres a kepvisel&
testtilet haurozatAval, vagy s€rti az onlormanyzat erdekeit. A felfiiggesztett ddnt€srol a k6vetkez6 0l6sen
a k6pviselGaest0let hateroz.

PolgArmester, alpolglrmester, Kitzars Onkormtnyzati Hivatal iegrz6ie

38.S

(1) A polgarmester a megblzat6set tArsadalmi megblzatdsban ldtla el.

(2) A polgdrmester taga a kepvisel6-testtiletnek, a k€pvisel&tesdilet haErozatkdpess€ge, dbnt6shozatala,
m6kdd6se szempontjdb6l tetep{il€si k€pvisel6nek tekintend6.

(3) A polg6rmesterrel kapcsolatos munkAltat6i jogok kozill a k6pviselG.testiilet gyakorolja a kdvetkez6ket:
a) tiszteletdli 6s koltsegtert€s megdltapltas,
b) jutatmazet
c) osszeferhetellens6g kimondrs,
d) fegyelmi elj6r6s megindltAsa €s fegyelmi biintetds kiszabasa,
e) anyagi feleldsseg megelaplt sa.

(5) A polgrrmester munkarendje: h€tf6 8,00-18,00 6rdigr

(6) A polgarmester tigyfelfogaddsi rendie: h6(d 14.00-16.00 6r6i#

3e.g

A polgdrmester onkormdnyzati tev6kenyseSe kdr€ben:

a) biztostqa az dnkormenyzati jogok ervenyesoles€t, a kotelezettsdgek telieslt€sot. Ennek keret€ben

gondoskodik az onkorm6nyza: es szervei hat6kony mtkodds€rdl, seglti a kdPvisel6k munkdiat vezeti a

k6pviselGtestillet 0leseit, OsszehangolF a bizottseSok munkaid:'

b) kdpvis€ti az onkorm6nyzatot ennek kerea€ben egyuttrnfikodik az onkormanyzati feladatok €lldt6s6ban

6rdekelt ellami 6s mes szervekkel. Rendszeres kapcsolatot 6plt ki egyeb 6rdekkdpviseleti 6s tdrsadalmi

szervezetekkel, az 6nkormdnyzathoz bejelentett 6nszervez&6 kdztissoSekkel'

c) A polgdrmester a iogszabelyban megfogalmazoft feladat- 6s hat6sk0#n t6l ell6tia azon feladat- 6s

hataskordket, mellyel a kepvisel6.tesHilet megblzza, illetve ,6 atruhezza. A PolS6rmester az attuhezott
hatAskdft nem ruhazhaga tov6bb.

40.s

I M6dosltotta a 3/2015.(1V.9.) onkotmdnyzati rendele! hrtilyos:2015. dPtilis 9. naPi{t6l
, M6dosilotta a 3/ml5.(1v.9.) 6nkormdnyzati rendelet, hatllyos:2015. 6Prilis 9. naPidt6l

l0



(1) A kdpvisel&testtilet - a saret ta&jai kdzul a polgdrmester iavaslat6ra, titkos szavaz6ssal a k6pvisel6-
test0let megbrzat6sdnak id6tartamera - a polgArmester helyetteslt€s6re, munke,enak segltdse t6rsadalmi
megblzatAsri al polg6rmestert v6[aszt.

(2) Az alpolgarmester a polg6rmester irenylt6sdval l6ga el feladarait.

41.S

(l) A polg6rmester az ttnkormdnyzati, valamint az eltamigazgat{si fetadataiL hat6sk6reit a k6ziJs
onkormanyzati hivatal kozremtkod€s€vel lAUa el.

(2) A polgdrmester a k6zos Onkormenyzati fuvatal l€trehozesdr6l, 6s mck&deserol sz6l6 megAllapodAsa
alapiAn a kopviselGtestiiletek ddnt6sei szerint, €s sai6t OnkormAnyzati iogkOr€ben irenyftia a hivatalt.

A polgarmester:

a) a iegyz6 javaslatainak fi8yelembevoteldvel meShatdrozza a kbzds 6nkormdnyzati hivatal feladatait az
dnkorm6nyzatok munkAjanak a szervez&€kn/ a d6nt6sek el6k6szft6s€ben 6s vdgrehait6sdban,
b) dont a iogszabAly 6ltal hat6skor6be utalt allamigazgatasi ugyekben, hat6segi io8korokben, egym
hateskoreinek a gyakorlesAt dtruhezhaga,
d) dont a hatdsk0r6be tartoz6 ugyekben szabAlyoz?a akiadmanyozas rendj6t
e) gyakorolia az egy€b munkAltat6i jogokat az alpolgdrmester, az dnkormenyzati intozm€nyvezet6k
tekinteteben.

(3) A polg6rmester, ha a k€pvisel&Estiilet dontes€t az onkormenyzat €rdekeit s6rtdnek tartia, ugyanazon
tlgyben egy alkalommal kezdem€nyezheti a donl€s ism€telt me8tarryauset. A kezdemenyez6st, az 0l6st
kdveto 3 napon b€lul nyfjthatia be, a kepvisel&testolet a benyfit65 napjdt6l szemltott 15 naPon be[01

dOnt.

(4) Amennyiben a kepviselctestolet - hatarozatkePtelens€8 vagy hatarozathozatal hienya miatt - k€t

egymdst kovet6 alkalommal ugyaruzon iigyben nem hozott dont6st, a PolSermester kizer6lag a

k6pviselGtesHllethez telepltett szocialis iiSyekben dontest hozhat. A PolSrrmesber a ddnt€s16l a

kdpvisel&test0letet a kovetkez6 tl€sen tdr6koztatia.

sr,g

(1) Az Onkorm{nyzat torvenyben meghaterozott feladatainak etlAtAsa €rdekeben - tdrv€nyben

meghat,rozottak szerint - Koztts Onkorminyzati Hivatalt hoz l6tre. A Kozos Onkormanyzati Hivatalt a

jegyzd vezeti.

(2) A k6ztt6 onkorminyzati hivatal a iegyzo 6ltal elkdsznett 6s k6Pvisel6 test0letek egy0ttes Uldse altal

i6v6hagyo$ agyre^d /SZMSZ/ szetint m[kodik.

43.S

(l) A jegyz6 kinevez€seatek, Ielmentosdnek, 6s egy6b munk6ltat6i ,o8ok gyakorldsanak rendi6r6! a kbztts

dnkormZnyzati hivatalt l€rehozd, 6s mokod€s6t szabdlyoz6 meg6llaPodas iendelkezik'

(2) A ieWZO vezei a kozars Onkormenyzati hivatalt.
Ate-ryzOl
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a) gondoskodik a Kdzos OnkormAnyzati Hivatalt l6trehoz6 6nkormrnyzatok mokodes€vel kapcsolatos

feladatok elletdsdi6l,
b) a hatdsk6r6be tartoz6 0gyekben szabAlyozza a kiadmlnyozrs rendi6t, Syakorolia a munkeltat6i ioSokat
a kozos dnkormanyzati hivatal kdztiszlviseloi tekintetdben. A kinevezfshez, vezetdi megblzashoz,
felmenl€shez, a vezetoi megbtzis visszavonAsAhoz, iutalmazashoz - a kozix dnkormanyzati hivatalt
ldlrehozO polgirmesErek - egyet6ft6se szokseges,
c) dontcsre el6kesziti a polg{rmesterek hat skorebe tartoz6 atlamiEazga6si tigyeket,
d) ddnt azokban a hat6s6gi itgyekben, amelyeket a potgarmesterek adnak it,
e) tanacskozasi ioggal vesz r6szt a kepvisel&€st0lelek, a k6Pvisel6test0letek bizotsaginak ol6sen,

0 dont a hateskdr6be utalt iigyekben,
g) etruhdzott hat6skdrben dont a koz6ss€8i egyiitt6l6s alapvet6 szabAlyait sert6 ma8ata dsokkal

kapcsolatos hat6sdgi elj6rdsban.l

(3) A iegyzo koteles ielezni a k€pvisel&testitleteknek, a bizotts6goknak 6s a PolS6rmestereknelq ha

ddnt4silkn€l .iogszabdlysert€st 6szlel. Ilyen €szrev€El6t az adott telepliles k6Pvisel&EsHilet

iegyz6kdnyv€nek Jelte4eszt6sekor a jegyz6kitnyvhOz csatolia,

(4) A jegyz6t tart6s akadelyozhtasa, vaW a jeryZ'i tiszasl"g betbltettensege eset6n az aljegyz6 helyettesiti.

A ieryz,i es az aliegyz,i tisztsog egyideio betolEtlens€ge, illetve tart6s akad6lyoztatAsuk eset€re -

legfeliebb hat h6nap id6tartamra - a jegyz,i feladatokkal a k0z6s onkormanyzati hivatalt fenntart6

dnkormdnyzatok kopvisel&tesmleEi blznak meg - a kdztts onkorm6nyzati hivatal allomenyeba tartoz6 -

k6ztisztvisel6t.

Az dnlormtnlrr* gezdasAgi alapia, varyona
44S

(1) Az dnkormAnyzat 6ves koltsegvet€set 66 zersz6madAset rendeletben allapltja meg'

(2) A k6lts6gvet6s tArgyalasa k6t fordul6ban t6r€nik, koncepcionalise rendelettervezet szing€n is.

i:i a 16tseluaert t i;l6k 6sszeg6t €s felhaszn{l6s6nak m6dlat mindenkor a kdlts€gvet6si rendeletben

kell megha6rozni.

45.S

Az Onko:menyzat vdllatkoz6i tevekenyscSet fotytathat.

46.S

Az 6nkomanyzat v awo tt6l6s azzal val6 gazddlkoddsir6l a k€Pviselctesttllet koldn rendeletet alkot.

47.9

0) A helyi Onkorm6nyzat SazddlkodAs6nak biztons6Stert a k6Pvisel6testulet' a gazd6lkodds

szabAlysze rUs686ert a Polg6rmester a felel66.

(2) Az onkormanyzat a bels6 ellen6rz6si k6telezetts6g€r6l a Koz6s onkormdnyzati Hivabt ettal

gondoskodik.

2116 rendelkezls

48.S

,Seiktattaall/2015.(vt.24)onkormanyzatirendelet,hat6lyo62015jilius6naPidt6l
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(1) ! rendelet 2014. november 13. napjdn l€p hat6lyba, egyidejrileg az Onkorm6nyzat 6s szervei Szervezeti
6s M6k0d6si Szab,lyzattu6l sz6l6 2/2008. (02.13.) sz. dnkormdnyzati rendelet hat6lydt veszti.

(2) A fusSetekek naprak6sz tartaser6l 6s a rendelet helyben szokdsos m6don t0rtontt kihirdetpsdrdl a

ie8y26 gondoskodik.

Hegedgs Brigitta s.k.
polgermester

Kereszteny Anik6 s,k.

iegyzb

EgXrs€ges szerkezetbe
B6nye, Z)15. november

ff*#xo&.t-
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l^ szimir mell6klet

SZ. M. SZ.

Ugyrendi bizottsrig feladat 6s hatiskore

I ) OnkormAnyzati rendeietek hatdlyosul6s6nak vizsg6lata'

2) Az Sz. M. Sz. hat6lyosul4s6nak figyelemmel kis6r6se'

3) Osszefdrhetetlens6giuryek el6k6szitdse'

4) K6pvisel6i 6sszef6rhetetlensdgi, mdltattans6gi rigyek kivizsg6l6sa'

5) Ellatja a vagyonnflatkozatok vizsgelatet

6) Trijdkoztatja a k6pvisel6-testiiletet a vas/onnyilatkozatokkal kaposolatos e1j6r6s eredmenydrol

7)v6lem6n,tnyilvdnit,javaslatotk6szitak6pr,isel6testiiletmunkatervdbenmeghat6rozott

oapirendekhez.

1) 8.) Lebotyolixja a titkos szavazdsl

Polgirmesterle 6trllhizott hatiskttrtik

1) Gyakorolja a munk6ltatoi jogokat mioden olyan Benye K<izs€g Onkorm6nyzab ehal

foghlkozlatoft kdzalkalmazott, munkaviiJlal6' illetve kdzfoglalkoztatott vonalkozAseban'

amelyet tdrvdny nem kozvetlsniil a KdPvisel6-testiilet hateskorebe utalt'

2) Szocirilis c6lir ttzifa t6mogat6s meg6llapit6sa

3) Pdnzbeli. termdszetboni kerelmek elbir6l6sa

4) KozieniiethaszniLlatengeddlyez6se

Aljegyz6 kiadm:inyozisi jogktire

A Vasarii K6zos onkorm6nyzati Hivatal Bdnyei Kirendeltsd gdn az aljegyzb rinil)6 kiadrnrinyoz6si

jogkiinel van felruh itzvz' az allbbi meg,1el6l€ssel: ajegyzo nev6ben 6s rnegbizis6b6l-



2. sz. mellaklet
A k6pvisel6i 6s hozz6taitoz6i vagyonnyilatkozat nyilvAntartds6nak, kezel6s6nek 6s

ellen6rzdsdnek szabdlyair6l

t.

Altalenos rendelkez6sek

l Az MOtv.39. S (1) beikezdes szerint az on-kormanyzati k6pvisel6 megvrlasztesat6l, majd ezt k6ver6en
minden ev ianue, 1-j€tdl szamibtt harminc napon belill a 2. mell6klet szerinti vagyonnyilatkozatot koteles
tenni. Az onkormanyzati k€pvisel6 sajat vagyonnyilatkozatahoz csatolni kdteles a vele kozos haztartasban
616 h6zas- vagy 6lett rsanalq valamint g),ermek€nek (e 5 tekinbteben egyiitl hozzataraozd) a melleklet
szerinti vagyonnyilatkozatdt

2. A vagyonnyilatkozat t6lel6nek elmulasztasa eset€n - annak beny(jtAsdig - az dnkormdnyzali k€pviseld e

tiszts6g€Ml fakad6 jogait nem gyakorolha$a, tiszteletdliat, termeszetbeni iuttatast, k0lts€gt6rlt6st nem
kaphat.

2. A vagyonnyilatkozaaokat B€nye a hivtal kozszolgalad fetadatokat ellrt6 kOztisztviselcie veszi ,t, 6s

igazolist dlllt ki azok etvotel€r61.

3. A kepvisel6 a saiat 6s a hozzatartoz6i vagyonnyilatkozatAl k0lon-kulon borftdkban adia 6t az dtv€telre

iogosult koztiszwisel6nek.

4. A kepvisel6i vaSyomyilatkozat atv€tele newel e[atott nyllt borltekban, a

vagyonnyilatkozat awetele n€vvel elletoft, lezart, az etv€telkor a hivatal Mlyegzdidvel
boritekban tdrtOnil.

hozz6la\lo2.6l
lepecs€te:t

lll.
A vagyonnyilatkozatok kezel6s6nek szabdlyai

I. A kitolt€skori allapohak megfelel6 adatok alapjen kit6lt6tt kopviseldi es hozzdtartozdi va-
gyonnyilatkozat egy p'ldAt\ylt az 0gyrendi (a tov6bbiakban: BizottsAg) chezve kell be-ny6itani az l/ l.
pont szerinti halArid6ben.

1. A vagyonnyilatkozatokat az egyeb iratokt6l elkilldnitetten kell kezelni, azokat a ie8yzo 6ttal kiielt ll
biztons6gi zrrral e[atotl helyisegben, lemezszekr€nyben kell t6rolni.

2. A vagyonnyilatkozatokr6l €s az ellen6rz6si elidrasrol nyilvrntartdst kell vezetni

3. A va&yonnyilatkozattal kaPcsolabs technikai tev€kenysdget a ll'l2 pont alatti kbztisztvisel6 vegzi A

t5

II.
A vagyonnyilatkozat benyfitasSval kapcsolato6 szabdlyok



vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat iktatni kell. Az iktatast ko[6n fGz6mra 6s a szukseges sz6md
alszAmra kell elv6gezni.

4. A vagyonnyilatkozatok nyilvanossrga:
a) a kepviseldi vagyonnyilatkozat nyilvanos - kiveve az ellen6rz6shez szolgaltatott azonoslt6 adatokat,
b) a hozz6tartoz6i vagyomyilatkozat nem nyilv6nos, abba csak az 0gyrendi bizotts6g tag-jai tekinthetnek
be ellen6rz€s celrib6l.
5. A k6pvisel6i vagyonnyilatkozatokat a hivatal 6rz6sre kileldlt helyisog€ben a hivatali munkaid6 alatt
b6rki megtekintheti a felel6s kdztiszwiseld vagy a jegyz0 jeledeEben

6. A Bizottsag felel azert, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvedelmi szab{lyoknak megre-tel6en
6rizz€k, kezelj€k 6s hogy az azokban foglaltakat - a nyilvenos vagyonnyilatkozatok kiv€tel€vel - mes ne

ismerhesse meg.

7. Ha a vagyonnyUatkozat tetel€re kotelezett k6pvisel6 a Bizottsagnak lrasban berelenti, hogy a kozos
hdzta.tAsban 616 hdzas- vagy 6lett6rsa 6s gyermeke esetcn a k6zos haztartAsban 6les megszfint, a BizottsAg

az 6ltala kezelt hozzAtartoz,i vagyonnyilatkozatokat halad€kta-lanul visszaadja a kepvisel6nek, mely16l
igazolest kell ki6llf tani.

8. A kepviselo megbtzat6sdnak megszfin6sekor a Bizotts6g a vagyonnyilatkozat t6telere koteJezett
k6pvisel6 reszere a sajAt 6s a hozz'tartoz6i vagyonnyilatkozatokat visszaadia, melyrdl igazoldst kell
kirthtani.

lv.
A vagyonnyilatkozat ellenorzesdvel 6s az eljSr6ssal kapcsolatos szabalyok

l. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eli6res c€lja: a vagyonnyilatkozatban foglal:ak valGrS-tartalmrnak
ellen6rz€se. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elidrast a BizottsrgnAl b6rki kez-demenyezheti. A

Bizottseg elidrasdra a kepvisel&testtilet zrrt U[6sere vonatkozo szabdlyait kell alkalmazni. Az e]idr5s

kezdemdnyezes€rol a Bizottsag elnoke haladektalanul t6iekoztatia az drintett kopvisel6t-

2. Az ellen6rz4si eliards lefolytat6sinak a vagyonnyilatkozat konkret tartalmara vonatkoz6 tenyellitds

esetdn van helye. Ha az eljAr6sra ir6nyu16 kezdemcnyezes nem ieldli meg ko:tkr&tan a vagyonnyilatkozat

kifogesolt resiet €s tartalmet, a Bizottsdg etndke felhlvia a kezdem&nyez6t a hirny P6tl6sdla. lla a

kezdlm€nyez6 8 napon bel0l nem tesz eleget a felhlvasnak, vagy ha a kezdemenyezes nyilvanval6an

alaptalan, a Bizottsig az elj6r6s lefolytat6sa n6lkol elutaslqa a kezdemenyezest.

4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellen6rz€si elidras 6oren a k6pvisel6i €s hozzdtartoz6i

uugyon.ryi-latkoiatba tdrt€no betekintest az errdl vezetett k0l6n nyilvdnra*esba dokumentd,lni kell.

3. Az ellen6rz6si etiaras megismeues6nek ugyanazon vagyonnyilatkozat eseton csak akkor van helye, ha

az erre irtrnyuld kezdem€nyez6s ni €nydllest (adatot) tartalmaz. Az ellendrz€si elj6resra iranyulo Ui

t6nyallttas n;lkul ismetelt kezdemonyezest a Bizotts6S annak €Idemi vizsgalata n€lkul elutasfga.
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5. A Bizottsag elien6rz6si eli6r{sdnak eredm6ny6r6l a kepvisel&tesHlletet a soron k6vetkez6 0l6sdn
taiekoz taqa.

Felel6ss€gi szabAlyok

1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok v€delme€rt, az adatkezeles iogszerosege€rt a Bizottsdg
felel6s.
2. A k€pviselo felelos aze*,hory az Altala bejelentett adatok hitelesek, pontosak, telies kdritk 6s

aktuelisak leryenek.
3. A vagyonnyilatlozatok technikai kezel6se szab6lyainak megtartas6ert a tl/2. pont szerinti
koztisztvisel6 felel6s.
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SZ,M.SZ.

l. sz. fuggel€k
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A K€pviseldtestulet tagjai

l. Kovacs Erika polgarmester
2. Racs!6 M6tyrs alpolgarmester
3. Balatoni ,6zsef kdpvisel6
4. Dr. Banh6zi Judit kepvisel6
5. Husztrk MihSly Ferenc k6pvisel6
6. KatmAr Attila k€pviset6
7. Saranszki i6no6 k€pvido



2. sz. fugg€l€k

Ugyrendi Bizottsdg

l. Dr. B6nh6zi Judit elndk
2. Huszek Mihaly bizo$segi tag
3. Kalmar A[ila b:zottsdgi tag

BizottBagi tagok n€vsora

l9


