
1 

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám:  16/2014 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 3-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült 
jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat országos közúttá nyilvánítandó területek ingyenes átadásának 

és a kapcsolódó állami tulajdonú ingatlanok átminősítési eljárás után 
lezajló ingyenes átvételének tárgyában kötendő megállapodások 
jóváhagyásáról  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ között a  

1. 039 hrsz közútból a létrejövő,  a vázrajzon 039/2-vel jelölt  69 m2, 
2. 040/1 hrsz útból létrejövő, a vázrajzon 040/40-nel jelölt  882 m2, 
3. 045 hrsz közútból létrejövő, a vázrajzon 045/2-vel jelölt  26 m2, 
4. 4 hrsz közterületből létrejövő, a vázrajzon 4/2-vel jelölt  1.054 m2, 
5. 299/28 hrsz útból létrejövő, a vázrajzon 299/103-mal jelölt  59 m2, 
6. 303 hrsz közterületből létrejövő, a vázrajzon 299/103-mal jelölt  8.237 m2 

forgalomképtelen vagyontárgyak ingyenes átadására, és a 030/2 hrsz; a Magyar 
Állam tulajdonában lévő ingatlan átminősítésére, majd ingyenes átvételére 
vonatkozó – a határozat mellékletét képező - megállapodásokat jóváhagyja, annak 
aláírására, továbbá a szükséges intézkedések megtételére és a változtatással járó 
adminisztrációs költségek biztosítására felkéri a Polgármestert. 
A felmerülő illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, illetve egyéb költségek 
viselése mindkét esetben az átvevőt terheli.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodás aláírását 
követően a vagyonrendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: Rogán László polgármester 
 

k.m.f. 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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MEGÁLLAPODÁS 
országos közút térítésmentes állami tulajdonba vételéről  

 
mely létrejött egyrészről a  
 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. 
statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01  
adószáma: 15329358-2-41 
képviseli: Szabó Zoltán főigazgató  
mint az országos közutak vagyonkezelője, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) 
bekezdése alapján a Magyar Állam nevében Átvevő, a továbbiakban, mint KKK 
 
 
másrészről  
 
Budakalász Város Önkormányzata  
székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.   
statisztikai számjele:   
képviseli: Rogán László polgármester  
adószáma:  
mint Átadó, a továbbiakban, mint Önkormányzat,  
 
együttesen: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen. 
 

 
 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Budakalász Város Önkormányzatának tulajdonában áll 
- a Budakalász 039 helyrajzi számú, 9.075 m2 alapterületű, kivett közút megnevezésű külterületi 

ingatlan,  
- a Budakalász 040/1 helyrajzi számú, 3.898 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű külterületi 

ingatlan,  
- a Budakalász 045 helyrajzi számú, 9.803 m2 alapterületű, kivett közút megnevezésű külterületi 

ingatlan,  
- a Budakalász 4 helyrajzi számú, 2.066 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű belterületi 

ingatlan,  
- a Budakalász 299/28 helyrajzi számú, 1.879 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű belterületi 

ingatlan, 
- a Budakalász 303 helyrajzi számú, 11.134 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű 

belterületi ingatlan. 
 
Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a KKK vagyonkezelésében 
áll  
- a Budakalász 030/2 helyrajzi számú, 7015 m2 alapterületű, kivett országos közút megnevezésű 

ingatlan.   
 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja a Geosystem Kft. által készített, 33-2/2010. 
munkaszámú változási vázrajz (a Budakalász 030/2, 039, 040/1 és 045 hrsz-ú ingatlanokra) és a 
Geosystem Kft. által készített 33-1/2010. munkaszámú változási vázrajz (a Budakalász 4, 299/28 és 303 
helyrajzi számú ingatlanokra) szerinti telakalakítás után kialakuló, a valóságban országos közútként 
funkcionáló földrészletek térítésmentes állami tulajdonba adása, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak 
megfelelően.  
 

 
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti telekalakítás során a következő ingatlanok alakulnak ki. 

 
Telekalakítás előtti ingatlan Kialakuló ingatlan  

Helyrajzi szám 
(Budakalász) 

Művelési ág 
(kivett) 

Terület 
(m2) 

Érték 
(Ft) 

Helyrajzi szám 
(Budakalász) 

Művelési ág 
(kivett) 

Terület 
(m2) 

Érték 
(Ft) 

Állami tulajdonba 
kerül 

039 közút 9.075 5.763.000 
039/1 közút 9.006 5.719.182 - 

039/2 országos közút 69 43.818 Igen 

040/1 út 3.898 2.670.000 040/39 út 3.016 2.065.859 - 
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040/40 országos közút 882 604.141 Igen 

045 közút 9.803 8.540.000 
045/1 közút 9.777 8.517.350 - 
045/2 országos közút 26 22.650 Igen 

4 közterület 2.066 2.842.000 

4/1 közterület 792 1.090.855 - 
4/2 országos közút 1.054 1.449.888 Igen 
4/3 közterület 120 165.073 - 
4/4 közterület 99 136.184 - 

299/28 út 1.879 4.800.000 
299/102 közterület 1.821 4.649.282 - 
299/103 országos közút 59 150.718 Igen 

303 közterület 1.1134 29.578.292 

303/1 közterület 1.838 4.882.782 - 
303/2 országos közút 8.237 21.882.198 Igen 
303/3 közterület 981 2.606.099 - 
303/4 közterület 78 207.213 - 

030/2 országos közút 7015 1.1519.000 

030/6 közterület 263 56.949 A telekalakítás 
változatlan 

tulajodonosi 
jogállás mellett 

megy végbe! 

030/7 országos közút 6175 1.337.110 

030/8 közterület 577 124.941 

 
   

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti a telekalakítás során létrejövő és jelen megállapodás 
tárgyát képező Budakalász 039/2, 040/40, 045/2, 4/2, 299/103 és 303/2 hrsz-ú ingatlanok (a 
továbbiakban: Ingatlanok), valamint a Budakalász 030/2 hrsz-ú ingatlan a valóságban a 1108 j út 
részét képezik, a 3+130 – 4+800 kmsz. között. A 4/2 átadásra kerülő ingatlanon belül elhelyezkedő 
kőkereszt az Önkormányzat tulajdonában marad. 
    

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tövény (a továbbiakban: 
Nvtv.) 4. § (1) f) pontja szerint az országos közutak és műtárgyai az állam kizárólagos tulajdonába 
tartoznak. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (6) bekezdése szerint az állami 
tulajdonban álló országos közutak vagyonkezelője – a 29. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 
koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével - a KKK. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
KKK a Magyar Állam javában és nevében jár el a Kkt. 29. § (1) bekezdés alapján a befejezett 
beruházások területének rendezése során.       

 
6. A fenti pontokban kifejtettekre tekintettel az Önkormányzat a telekalakítás során kialakuló - 

Ingatlanokat térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja.  
 

7. Az Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy az Ingatlanok – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
terhek kivételével – per-, teher- és igénymentesek. Az Önkormányzat szavatosságot vállal azért, hogy az 
állami tulajdonba kerülő Ingatlanok tekintetében harmadik személynek nincs olyan bérleti, használati 
vagy bármilyen jogcímen alapuló joga, mely a Magyar Állam tulajdonszerzését feltételekhez kötné, 
korlátozná vagy kizárná.   

 
8. Szerződő Felek közösen kérik az illetékes Földhivatalt, hogy a jelen megállapodás 2. pontja szerinti 

változási vázrajzok szerinti telekalakítást folytassa le, majd ezt követően: 
 
a.) a Budakalász 030/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében a telekalakítás változatlan tulajdonosi és 

vagyonkezelői jogállással kerüljön bejegyzésre, vagyis a Budakalász 030/6, 030/7, 030/8 hrsz-ú 
ingatlanokra a Magyar Állam tulajdonjoga és a KKK vagyonkezel i joga kerüljön 
visszajegyzésre;   
 

b.) a Budakalász 039/2, 040/40, 045/2, 4/2, 299/10 és 303/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében jelen 
megállapodás 6. pontja alapján a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonjogát térítmentes átadás 
jogcímén jegyezze be; azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény értelmében a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt; 
 

c.)  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (7a) bekezdése, 
valamint a Kkt. 32. § (3) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonába kerül , a.) pont 
szerinti Ingatlanok tekintetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezel i 
joga törvényi kijelölés jogcímén kerüljön bejegyzésre. A KKK kijelenti, hogy a Kkt. 32. § (6) 
bekezdése alapján az országos közutak vagyonkezelője és jelen egyoldalú nyilatkozata a 
vagyonkezelői jogának bejegyzésére irányuló kérelemnek minősül, hivatkozással az Nvt. 11. § 
(7a) bekezdésének utolsó mondatára; 
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d.) a Budakalász 039/1, 040/39, 045/1, 4/1, 4/3, 4/4, 299/102, 303/1, 303/3 és 303/4 hrsz-ú 
ingatlanokra az Önokrmányzat 1/1 tulajdoni hányadban kerüljön visszajegyzésre. 

 
Tekintettel a fentiekre, az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
1. pontban meghatározott ingatlanokra bejegyzett 1/1 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásból 
törlésre, és ezzel egyidejűleg a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga és a KKK 1/1 arányú 
vagyonkezelői joga a telekalakítás során kialakuló Ingatlanok vonatkozásában az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
 

 
9. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2014. (........) ÖKT sz. határozatában 

meghatalmazta ………..   polgármestert az út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű 
lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére (1. számú 
melléklet).  
 

10. Jelen megállapodás megkötésével és a telekalakítással, tulajdonosváltozásnak az ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az azzal összefüggésben 
felmerülő költségek, illetőleg a tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó esetleges illetékfizetési 
kötelezettség a KKK-t terheli. 

 
11. Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket békés úton próbálják megoldani. A 

KKK kijelenti, hogy magyarországi székhelyű központi költségvetési szerv, az Önkormányzat kijelenti, 
hogy magyarországi székhelyű önkormányzat. Szerződő Felek szerződéskötési képességükben 
akadályozva nincsenek. 

 
12. Szerződő Felek ezennel meghatalmazzák a KKK jogtanácsosát, dr. Bardóczky Viktort (székhely:1024 

Budapest, Lövőház u. 39.) jelen megállapodás ellenjegyzésére, és a Szerződő Felek illetékes Földhivatal 
előtti teljeskörű képviseletére.  

 
13.  Az Önkormányzat képviseletében eljáró Rogán László polgármester kijelenti, hogy jelen megállapodást 

az Önkormányzat jogtanácsosa (székhelye: ……………………………… ) jogtanácsosa előtt írja alá, 
aki aláírását ellenjegyzi (hitelesíti). 

 
14. A KKK gazdasági igazgatója meghatalmazza Bobos Tamást (születési neve: Bobos Tamás, anyja neve: 

Sepetán Julianna, születési hely, idő: Gödöllő, 1976. február 16., személyi azonosító: 1-760216-0193, 
lakcím: 1097 Budapest, Gyáli út 15/E. sz.), a  KKK Vagyon-nyilvántartási és Vagyon-adminisztrációs 
Osztályának osztályvezetőjét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (2) 
bekezdés f) pontja értelmében jelen szerződést helyette és nevében minden oldalon kézjegyével ellássa. 

 
15. Szerződő Felek rögzítik, hogy küldön birtokbaadási eljárásra nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a 

KKK jelen megállapodás megkötésének időppontjában már az Ingatlanok birtokában van.  
 
Jelen előzetes megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
rendelkezései az irányadók. 
 
Szerződő Felek az előzetes megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt: Budapest, 2014. 
 
 

 
______________________________________ 

KKK 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

                     Szabó Zoltán  
                       főigazgató 
 

Kelt: Budakalász, 2014.   
 
 
 

______________________________________ 
Önkormányzat 

Budakalász Város Önkormányzata 
Rogán László 
polgármester 

 
Ellenjegyzem:                                                 Ellenjegyzem: 
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EL ZETES MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészről a  
 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. 
statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01  
adószáma: 15329358-2-41 
képviseli: dr. cserhalmi Dorottya gazdasági igazgató  
mint átadó, a továbbiakban, mint KKK 
 
másrészről  
 
Budakalász Város Önkormányzata  
székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,  
statisztikai számjele: 15730961-8411-321-13 
képviseli: Rogán László polgármester 
adószáma: 15730961-2-13 
mint átvevő, a továbbiakban, mint Önkormányzat,  
együttesen: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen. 
 

I. Az előzetes megállapodás tárgya 
 

1. Jelen szerződés tárgyát képezi a 1108 sz. országos közút 4+100 + 4+700 kmsz. közötti szakasza melletti 
ingatlanok átadás – átvétele. 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ vagyonkezelésében állnak az alábbi táblázatban szereplő ingatlanok (a továbbiakban: 
Ingatlanok): 

Település Fekvés Hrsz. Terület (m2) Érték (Ft) 
Budakalász Külterület 030/6 263 56.949 
Budakalász Külterület 030/8 577 124.941 

 
      Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlanok a Budakalász 030/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítása során 

alakultak/alakulnak ki. 
 3. Szerződő Felek az I.1. pontban körülírt Ingatlanok helyi közúttá történő átminősítése érdekében az 

átadás feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, továbbá az átadással kapcsolatban a KKK-t, valamint az 
Önkormányzatot illető jogok, és terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen előzetes 
megállapodásban (a továbbiakban: előzetes megállapodás) foglaltak szerint határozzák meg. 

 

II. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei, az átadás feltételei 
1. KKK jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza az Önkormányzatot, hogy jelen megállapodás 

megkötését követő 60 napon belül az I.1. pontban körülírt Ingatlanok átminősítésére vonatkozó kérelme 
benyújtásával kezdeményezze az illetékes, hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság előtt a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. §-ának (3) bekezdésében 
szabályozott eljárás megindítását. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 
26/1997 (XII. 12.) KHVM rendeletben meghatározott eljárási díjak kötelezettje az Önkormányzat. 

2. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átminősítéssel, illetve az átadás-
átvétellel összefüggésben szükségessé válik, úgy – a felmerülő illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, 
illetve egyéb költségek (a továbbiakban együtt: költségek) viselése mellett – az átminősítéshez és az 
átadás-átvételhez kapcsolódó telekalakítási, terület-, illetve településrendezési feladatokat elvégzi, az 
erre vonatkozó dokumentációkat előkészíti, a meglévők módosítását végrehajtja, illetőleg a szükséges 
hatósági engedélyeket, jóváhagyásokat beszerzi.  

3. Önkormányzat II.2. pontban írt kötelezettsége teljes körű, az ehhez szükséges hatósági engedélyek, 
jóváhagyások beszerzésével együtt magában foglal minden olyan telekalakítási, terület-, illetve 
településrendezési feladatot, melyet az átminősítéssel, illetve az átadás-átvétellel kapcsolatban 
jogszabályi rendelkezésből kifolyólag vagy jelen megállapodás teljesítése érdekében végre kell hajtani, 
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ideértve különösen, de nem kizárólagosan, a telekfelosztást, a telekegyesítést, a telekhatár-rendezést, 
illetve a településrendezési terv módosítását.  

4. Szerződő Felek, amennyiben az illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
határozatával engedélyezi az átminősítést, kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közlekedési hatóság 
országos közút helyi közúttá minősítéséről hozott jogerős határozatának kézhezvételét követő 30 napon 
belül a tulajdonjog térítés nélküli átadásáról ingatlan-nyilvántartási átvezetésére alkalmas megállapodást 
(a továbbiakban: végleges megállapodás) kötnek. A költségek viselése mellett a tulajdonjog-változás 
ingatlan-nyilvántartási átvezetését – ideértve a változások ingatlan-nyilvántartási térképen történő 
átvezetést is – az Önkormányzat a végleges megállapodás megkötését követő 30 napon belül 
kezdeményezi. Az Önkormányzat …….. sz. határozatában meghatalmazza Rogán László polgármestert 
az út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez 
szükséges jognyilatkozatok megtételére (1. számú melléklet).  

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (a továbbiakban: Nvt.) rendelkezéseire hivatkozással 
az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a fentiekben 
meghatározott Ingatlanokat nem idegeníti el, és azok helyi közútként történő fenntartásáról, 
üzemeltetéséről és kezeléséről gondoskodik. Önkormányzat köteles továbbá az átruházott vagyon 
hasznosításáról minden évben június 30-ig írásban beszámolni a KKK felé. 

   Hivatkozással az Nvt. 13.§ (7) bekezdésére, Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben megállapítást 
nyer, hogy az Önkormányzat a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy 
egészben nem tesz eleget, köteles a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott 
határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő 
elmulasztása esetén az Önkormányzat köteles a jelen megállapodás 1.1 pontjában rögzített értéknek a 
kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a 
KKK felszólítására, az abban meghatározott határidőig a Magyar Állam részére nemteljesítési 
kötbérként megfizetni és a jogsértő állapotot megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén a nemteljesítési 
kötbér követelése helyett a KKK a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat.  

 
II. Átmeneti rendelkezések 

III.  
1. A Kkt. 33. §-ának (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott közútkezelője az átadásra kerülő 

országos közúttal kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési, közútkezelői feladatokat az illetékes Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége átminősítési határozatának jogerőre emelkedésének napjáig 
látja el. Az illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége átminősítési határozatának 
jogerőre emelkedésének napjától kezdődően a fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői feladatokat az 
Önkormányzat látja el. 

2. Az illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége átminősítési határozatának jogerőre 
emelkedésének napját követően – a tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésétől 
függetlenül – a fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői kötelezettség megszegéséből eredő károkért az 
Önkormányzat köteles helytállni, egyúttal köteles mentesíteni a KKK-t és a Kkt. 33. §-ának (1) 
bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott közútkezelőt a vele szemben az Önkormányzat 
érdekkörében felmerülő okra visszavezethető kárigényekkel szemben.  

 
Jelen előzetes megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kkt., a Kkt. végrehajtásáról szóló 30/1988. 
(IV. 21.) MT rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
Szerződő Felek az előzetes megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt: Budapest, 2014. 
 

______________________________________ 
KKK 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
dr. Cserhalmi Dorottya 

gazdasági igazgató 

Kelt: Budakalász, 2014. 
 

______________________________________ 
Önkormányzat 

Budakalász Város Önkormányzata 
Rogán László 
polgármester 
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