Kunfehértó Község Képviselő-testülete
77-18/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2014. július 29-én 17,00 órai kezdettel, a
Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak: Harnóczi Sándor polgármester, Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Huszár Zoltán, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Sarok Tibor, Szalai László, Volovár Károly
képviselők
(7 fő – 100 %)

Állandó meghívottként megjelent: Kurgyis Gábor alpolgármester
Csupity Zoltán címzetes főjegyző,
Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető,

Külön meghívottként megjelent: 1.) napirendhez: Orbán Balázs tű.szds., tűzoltóparancsnok,
Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd iskolaigazgató, Benke László Művelődési Ház igazgató, Bihariné Bubrik
Györgyi pénzügyi ügyintéző
Lakosság részéről:

2 fő

Harnóczi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 tagú, melyből 7 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt m e g n y i t j a . Tájékoztatja
a jelenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

előterjesztés írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
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65/2014.(VII.29.)Kt.sz.

Határozat

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:
47/2014.(V.14.)Kt.sz.
Határozat
2014. évi árak, díjak módosítása
59/2014.(VII.08.)Kt.sz.
Határozat
Partnerségi rend megállapítása a településfejlesztési és településrendezési
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző

Harnóczi Sándor polgármester:
-

az írásban kiadott napirendi javaslatban szereplő 2.) és 3.) pont megcserélését indítványozom, ezért az alábbiak szerint teszek javaslatot jelen ülés napirendjének elfogadására:

Napirend:
1.) Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett munkájáról
Előadó: Orbán Balázs tű.szds. tűzoltóparancsnok

(írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7/2014.(…) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

(írásban mellékelve)

3.) Tájékoztató a Sör- és Grillfesztiválról
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző

(tájékoztató szóban)

4.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester

(tájékoztató szóban)

5.) Egyebek
A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete a napirendet e g y h a n g ú l a g elfogadja.

1.) N a p i r e n d
Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett munkájáról
Előadó: Orbán Balázs tű.szds. tűzoltóparancsnok

(írásban mellékelve)
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Orbán Balázs tű.szds. tűzoltóparancsnok szóbeli kiegészítése:
-

az 1996. évi XXXVI. tv. írja elő, hogy a tűzoltó-parancsnokságoknak a működési területükön
lévő összes önkormányzat képviselő-testülete előtt be kell számolniuk a munkájukról,

-

kiegészítésként a jelenlegi állapotokról szeretnénk inkább beszélni,

-

2011. évben nagy változás állt be a Tűzoltóság életében, korábban tűzoltóság volt, most katasztrófavédelem, mely 3 egységre tagozódik, 1. tűzvédelem, 2. polgári védelem, 3. tűzbiztonság,

-

a tűzbiztonságon belül az ipari biztonság Kunfehértón is jelen van,

-

az átalakítással a szabályozási hiányosságokat próbálták korrigálni, véleményem szerint sikeresen, annyi bizonyos, hogy elég kemény szabályozás került bevezetésre, a szankció-rendszer is
elég komoly,

-

a szankcionálásnál próbálnak arra ügyelni, hogy a helyi vállalkozásokat ne tegyék tönkre,

-

nem a szankció és bírság lett előtérbe helyezve, hanem hogy megelőzzük a katasztrófák kialakulásának lehetőségét,

-

a statisztika alapján a Tűzoltóság nem igazán látogatta Kunfehértót, hiszen 3 műszaki mentés és 2
tűzeset volt,

-

felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy ők is tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése
érdekében,

-

a járműparkban nagy változás nem állt be, és nem is várható jelentős változás, jó hír, hogy Kecskemét és Baja kap új fecskendőt, melyek 3000 liter vizet tudnak szállítani,

-

a járműveink 16-17 évesek, lassan cserére szorulnak,

-

idén megalakultak és minősítésre kerültek a járási mentőcsoportok, a katasztrófavédelem elképzelése az, hogy ha hosszan elnyúló káresemény van, mint például a kunfehértói erdőtűz, vagy árvíz,
akkor ezeket a mentőcsoportokat vetné be a katasztrófavédelem, beosztják ezeket a személyeket,

-

a települési polgári védelemi önkéntes mentőcsoport megszervezése nagy feladatnak tűnik, ez a
feladat ide fog tartozni, természetesen a kellő segítséget meg fogjuk adni,

Kérdés
Sarok Tibor képviselő:
-

a rendszer éppen hogy csak működik, Pakstól 30 km-re vagyunk, ez nem megnyugtató,
mert nincs egy szervezett polgári védelem, valamikor működött itt egy szervezett egység,
mi az akadálya annak, hogy ezek 100 %-osan működjenek?

Válasz
Orbán Balázs tű.szds. tűzoltóparancsnok szóbeli kiegészítése:
-

a pénzhiány az oka annak, hogy nem működik 100 %-osan a rendszer, a településeken
lévő szirénák alacsony %-ban működőképesek, karbantartási hiány van, bízom benne,
hogy orvosolva lesz,

4

-

a katasztrófavédelmi megbízottak felelősek a polgárok felkészítéséért, mivel mindenkinek ismernie kell a szirénajeleket, ezeket próbáljuk ifjúsági versenyeken is megtanítani,

-

nyilván a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása indokolt, úgy gondolom, erről majd
a katasztrófavédelmi megbízottak gondoskodnak,

-

a szóbeli kiegészítésemből kimaradt, hogy Kiskunmajsán egy 4 fős katasztrófavédelmi
örs felállítását tervezik, mely 2014. december 31-ig átadásra kerül, ez annyiban érinti
Kunfehértót, hogy Kiskunhalason egy járművel kevesebb lesz majd, ez nyilván szakmai
kérdés,

-

Kunfehértón volt már erdőtűz, és úgy tűnik, hogy egy erdőtüzes járművet fogunk kapni,

-

a jelenlegi információk szerint valószínűleg az örs csak 2015. október hónapban fog indulni,

Hozzászólások
Harnóczi Sándor polgármester:
-

köszönjük a tájékoztatást, átfogó képet kaptunk a Tűzoltóság felszereltségéről, munkájáról,

-

nekünk úgy a jó, ha csak így találkozunk, hogy beszélgetünk, viszonylag kevés alkalommal kell a településre jönni, ez mindenkinek jó,

-

megköszönöm a beszámolót és bízom benne, hogy hasonló formában fogunk csak találkozni, ha muszáj, akkor pedig minél rövidebb idő alatt,

-

a beszámoló elfogadását javaslom,

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
66/2014.(VII.29.)Kt.sz.

Határozat

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett munkája
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi beszámoló jelentését elfogadja.
ÉRTESÜLNEK: Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság, polgármester, alpolgármester, jegyző

2.) N a p i r e n d
Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7/2014.(…) önkormányzati
rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

(írásban mellékelve)
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Szalai László PKB elnök:
-

ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve),

Harnóczi Sándor szóbeli kiegészítése:
-

az írásban kiadott rendelet-tervezet módosítása szükséges 180.000,-Ft-tal tekintettel arra,
hogy a Magyar Államkincstárral a mai napon egyeztetés történt, mely alapján a könyvtári
érdekeltségnövelő támogatást a működési célú kiadások helyett a felhalmozási kiadások
közé kellett átcsoportosítani, ebből következően a táblázatok egy része változik,

-

a 2014. évi költségvetésünket több okból kell módosítani: a költségvetés elfogadásakor
nem volt ismert a pénzmaradvány, ebből több beruházást, különböző dolgokat tudtunk
megoldani, illetőleg különböző állami támogatásokat kaptunk év közben, a munkaügyi
hivataltól közfoglalkoztatásokra kaptunk pénzt, melyeket előre nem tudtunk, így tervezni
sem lehetett, tehát ezeket kell átvezetni a költségvetési rendeletünkön,

-

vannak olyan tételek is, melyekről döntés született, de akkor azok konkrét anyagi vonzatát még nem ismertük,

Kérdések
Volovár Károly képviselő:
-

9 millió forint az összes tartalék, vagy ettől lehet magasabb összeg is?

-

a felújítások, beruházások végösszege szerepel az anyagban, vagy ez az összeg még változni fog?

Válaszok
Harnóczi Sándor polgármester:
-

a számszaki adatokban 9 millió forint tartalék van, azonban ez még kiegészül majd a
szennyvízberuházás kapcsán az Önkormányzat által kifizetett összeggel, mely több, mint
10 millió forint,

-

a felújítások, beruházások zöme végszámla, de a Rendezési Terv módosítás még nem
valósult meg, továbbá a parceli útépítés kapcsán is várunk számlát, a Kommunális részleg
részére történő gépkocsi vásárlás sem történt meg, melyre 1 millió forintot terveztünk,

-

amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet,

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja:
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7/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111.
§. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése
szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével,
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

ebből:

1 421 338 E Ft
1 607 030 E Ft
-185 692 E Ft
231 098 E Ft
-416 790 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
működési többlettel
felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása fejlesztési hitelből, illetve a működési többletből történik.”
2. §
Az Ör. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
„3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az
önkormányzat
költségvetésében
3.1. melléklet szerint részletezi.

szereplő

egyéb

felhalmozási

kiadásait

a

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet
szerint részletezi.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként az 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, 6., mellékletek
szerint határozza meg.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
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(6) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet részletezi.”
3. §
Az Ör. 8. § (1) bekezdésében lévő, hivatkozott számú mellékletek helyébe jelen rendelet mellékletei
lépnek.
1.1.
sz. melléklet
– Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
összevont mérlege
1.2.

sz. melléklet

– Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a
kötelező feladatok összevont mérlege

1.3.

sz. melléklet

– Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az
önként vállalt feladatok összevont mérlege

2.1.

sz. melléklet

– Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.2.

sz. melléklet

– Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3.

sz. melléklet

– Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

4.

sz. melléklet

– Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

5.1.

sz. melléklet

– Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás

5.1.1.

sz. melléklet

– Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele,
kiadása

5.1.2.

sz. melléklet

– Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

5.2.

sz. melléklet

– Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai

5.3.

sz. melléklet

– Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai

5.4.

sz. melléklet

– Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai

6.

sz. melléklet

– Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014.
évi engedélyezett létszáma

(2) Az Ör. 8.§ (1) bekezdése, annak 3.1. sz. mellékleteként, jelen rendelet 7.sz. mellékletével egészül
ki.
(3) Jelen rendelet 2014. július 30-án lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni. E rendelet a hatálybalépést követően hatályát veszti.

(mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3.) N a p i r e n d
Tájékoztató a Sör- és Grillfesztiválról
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző

Csupity Zoltán címzetes főjegyző szóbeli előterjesztése:
-

tájékoztató írásban mellékelve,

(tájékoztató szóban)
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Hozzászólások
Harnóczi Sándor polgármester:
-

többek véleményét hallottuk a fesztiválról, a műsor elsősorban a fiataloknak szólt, az
biztos igaz, hogy sok pozitívum volt az előző évhez képest, a hang minősége sokkal tisztább volt, nagyon hangos volt, az biztos,

-

a sörfesztivál egy üzleti vállalkozás volt,

-

az utóbbi években minden hétvégén van a környező településeken valamilyen rendezvény, az emberek pénze véges, nem tudnak minden rendezvényre elmenni,

-

az is igaz, hogy talán a 4 napos rendezvényről 3 naposra kellene visszatérni, mert kisebb
lenne az Önkormányzat költsége, és a belépők ára is lehetne alacsonyabb,

-

a rendezvényről magam is pozitívan nyilatkozom,

-

köszönöm mindenkinek, aki segített, még akkor is, ha bért kaptak érte, sokat dolgoztak,

Dr. Hegyes Edina alpolgármester:
-

mi végig kint voltunk a fesztiválon, az biztos, hogy a vasárnap a vártnál jobb volt, a péntek a vártnál gyengébb, mert nem hozta a remélt nézőszámot a műsor,

-

a diszkónak hallatlanul nagy sikere volt, azon mindig sokan voltak,

-

lehet, hogy a következő testületnek érdemes lenne a jegyárakat átgondolni, szombati napra magasabb, vasárnapra alacsonyabb árat lehetne megállapítani,

-

az biztos, hogy országosan is minden rendezvényen kevesebb nézőszám van,

-

elismerés a rendezvényen dolgozóknak, nagyon nagy tisztaság volt, ezért köszönet a dolgozóknak, Huszár Zoltánnak pedig az irányításért,

-

végig azt éreztem, nem csak a hasznot kell nézni, hanem sok kunfehértói embernek munkát adott, plusz bevételt, ez nagyon nagy lehetőség volt sok embernek,

-

a kunfehértóiak nehezményezik, hogy nem nekik szólt a rendezvény, de a helyi lakosoknak van Falunap, Szüreti nap, Márton nap,

-

a Szüreti napra napközben is lehetne fellépőt hozni,

-

a Sörfesztiválon lévő fiatalok nagyon jól érezték magukat,

-

sok együttes megérdemelt volna egy esti fellépést, mert nagyon jók voltak,

-

a fesztivál összességében jó volt, az hogy kevesebben voltak, az külső tényező, nincs az
embereknek pénze,

-

teljesen mindegy a program, a szombati nap erős a vendégszámot tekintve,

-

tetszett az arculat, jó volt a színösszeállítása, fiatalos és vidám,

Sarok Tibor képviselő:
-

lehetett-e arra következtetni, hogy hatással volt a vendégszámra az, hogy a Vajdaságban
is reklámozták a rendezvényt?

9

Volovár Károly képviselő:
-

én is szeretném megköszönni Önöknek, a Jegyző úrnak, akik részt vettek a rendezvény
szervezésében, felvállalták, mert hogy eleinte nehezen indult,

-

ezek után marad-e az Önkormányzat szervezésében a Sörfesztivál?

Csupity Zoltán címzetes főjegyző:
-

mivel közvetlen mérés nem volt, nem tudjuk hogy mennyien jöttek a Vajdaságból fesztiválunkra, de amikor a szabadkai együttes lépett fel, akkor először nyilván a vajdaságiak
mentek a színpadhoz mintegy 100-150 fő, volt 3 dj. is Szerbiából, esetükbent is észre lehetett venni a külföldi vendégeket,

-

a Pannon Rádiót Magyarországon is sokan hallgatják, naponta két alkalommal népszerűsítették a rendezvényünket,

-

én azt gondolom, a döntéshozók döntésétől függ, hogy milyen megoldás mellett döntenek
a jövő évi Sörfesztivál megrendezését illetően, ezt megelőlegezni nem lehet,

-

én úgy gondolom, hogy saját szervezésben kell lebonyolítani a fesztivált,

-

aki azt gondolja, hogy tökéletes munkát végzett, az nem mond igazat, biztosan nem dolgoztunk hiba nélkül, több-kevesebb hibát elkövettünk mi is,

-

nyilván tanulságok is vannak, melyek közül pár már el is hangzott, például a differenciált
árak, ennek kialakítása idő kérdése, ha van idő a felkészülésre sok mindent másként lehet
csinálni,

Harnóczi Sándor polgármester:
-

véleményem szerint célszerű volna saját kézben tartani a rendezvény szervezését, a jövőbeni szervezés módja majd a választások után fog kiderülni,

-

köszönjük a tájékoztatást,

4.) N a p i r e n d
Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester

(tájékoztató szóban)

Kurgyis Gábor alpolgármester szóbeli előterjesztése:
-

nagy erővel folynak a munkálatok, 2 térképet hoztam, az egyik térkép a jelenlegi helyzetet mutatják, (térképek mellékelve)

-

a kivitelező szerint nincs csúszásban a projekt, az időtervhez képest azonban van csúszás,
az építésvezető szerint időben be lesz fejezve a beruházás,
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-

annyi változott a beruházás munkavégzésének módjában, hogy eddig a gerincvezeték
nélkül építették ki az ingatlanokon a beállásokat, ezután pedig ez egyidőben fog történni,

-

a másik térkép a nyomóvezetékeket mutatja be, ez is jelentős földmunka,

-

a szennyvíztelepre menő nyomóvezeték és az áramellátást biztosító vezeték lefektetésre
kerültek,

-

a községben két átemelő nyomóvezeték lesz, a III-as öblözet nyomóvezeték a Hunyadi
utcában, a II-es öblözet nyomóvezetéke a Hársfa-Petőfi utcai szakaszon lesz,

-

a szennyvíztelep munkálatairól is van két kép, tegnap már a vasszerelése folyt a gödörnek, a régészeti feltárásokat követően,

-

fa- és bozótirtás is történt a telep felé, jövő héten meg lesz a zúzott beton útalap is,

-

semmit nem tudunk a támogatási ráta növeléséről, teljes mértékben nyári szünet van a
kormányzati szervezeteknél, ahonnan aláírást várunk,

-

csak a támogatási ráta megnövelést követően lehet felbontani a banki hitelszerződést,
onnantól szabaddá válik a Viziközmű Társulatnál lévő saját erős pénzösszeg, ebből már
az Önkormányzat befektetéseit meg lehet téríteni,

-

a házi bekötésekkel azért nem indulunk, mert nem tudunk mit mondani,

Hozzászólások
Dr. Hegyes Edina alpolgármester:
-

a Fundamenta Lakáskassza folyamatosan utal minden hónapban, ahogy a szerződések
lezárása megtörténik, a pénz gyülekezik, első alkalommal 66 millió forint került átutalásra a K&H Bank számlájára,

-

kedvező a lakosságnak, hogy a Fundamenta azon lakosok esetében, akik nem havi rendszerességgel fizettek, indexált, így ők is megkapták az állami támogatást,

Harnóczi Sándor polgármester:
-

köszönjük szépen a tájékoztatást,

A napirendeket követően Harnóczi Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
meghívás érkezett Oromról a IX. Oromi napok keretében megrendezésre kerülő Ügető versenyre, melyre 2014. augusztus 3-án kerül sor 10 órai kezdettel. Kéri, hogy aki szeretne részt
venni a rendezvényen, az jelezze szándékát.
Bejelentés nem hangzott el, Harnóczi Sándor polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18,45 órakor bezárta.
K. m. f.

(: Harnóczi Sándor :)
polgármester

(: Csupity Zoltán :)
címzetes főjegyző

