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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számär a

Tisztelt Képviselő.testület!

Előzmény
A Józsefuarosi onkormtnyzat a KMOP-2009-4.5.2-09-2009-0023 azonosító számis',

B<ilcsődeépítés Józsefvaľosban című páIyázaton 249,568.960'- Ft támogatást nyeľt,
amelynek a|apjttĺ az önkorményzat a Tolnai L. u. 19. szám a|atti ingatlanon új, háľom
csopoľtos, 60 féľőhelyes bölcsődét épit. Az tlj bölcsőde a Jőzsefvźrosi Egyesített Bĺjlcsődék
( JEB ) tagíntézményeként, telephel yeként műkĺj dik maj d.
A pľojekt megvalósításának kezdete 2010. augusztus 3l.,befejezése 2011. szeptembeľ 1. nap.
Az építkezés soľĺín felmerült és előre nem láthatő technikai-muszakí akadáIyoző
körülmények miatt aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1327/2011. (x. 07,) számu
határozata alapján a a projekt végteljesítésének hatáľideje 20II. október 3I. napra módosult.

ÉR KEZETT

Előterj esztő : Santha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-tęstiileti ülés időpontj a:2011. decembeľ 1 . sz. napiľend

Táľgy: A Józsefváľosi Egyesített Błilcsődék alapítő okirztálnak mĺídosítása és fedezet
biztosítása az úi btilcsőde őrzésére

A napirendet ly:ťrtlzárt ülésen kell tárgyalni, a határozatlrendelet eLfogađásához
egyszertĺ/m'iqiüĹtg]tt szav azaItobbség sziikséges
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x ,/
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi X,/

Hatáĺ ozati i av aslat a bizottság szźlrrrtra:

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságl Hl,lĺnánszo|gá|tattlsi Bizottság javasolja a

Kéoviselő-testületnek az előteri es ńés męúźr sva|ását.
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Az önkormányzat a fizíkai megvalósítás határidejénęk 2012. március I. napta tijrténő
módosításáľa kérelmet nyújtott be az eljarő hatóság felé.

Aztý bölcsőde épületének fizíkai átadása a JEB részére f}II. december 1. napja. A szakmai
tevékenységet előreláthatőLag 2012. máľcius |. ĺapját követően lehet megkezdeĺi, ezért erre
az idosza|<ĺa az ingatlan orzését a JEB intézményvezetójéĺek biztosítania kell. A szfüséges
anyagi feđezetet az íntézmény költségvetése nem taľtalmazza, ezért eľĺő| az önkormányzat
költségvetéséből sztikséges forľást biztosítaní,2011. december 2. naptőI 2012. februfu 29.
napig terjedő időszakra, az intézményvezető tájékońatása alapjrán naponta 1 fő őr 24 őrában
és +1 fő 12 őrában (az éjszakai őrzés két főt igényel) tudja ellátni a feladatot, azaz összesen
napi 36 őrában 9}},-Ftlőra+éÉa összegben. Ez összesen 90 napot jelent, ami dęcember
hónapra 25oÁ-os źfźxal 1.080,0 e Ft, janutr_február hónapľa összesen 27oÁ-os áfával
szźlmolva2.194,560 eFt, így teljes bekeľülési költség összesen 3.27 4,560 e Ft.
A JEB költségvetése a 3212009. (02.25.) szźmu határozata a|apján a Horĺínszky u. bölcsőde
udvaľa utźn a tźrsashtzĺak ťlzetendő bérleti díjra 6.744,0 e Ft előirźnyzatot tartalmaz. A
tfusasházzal a mai napig a megźi|apodás nem záruIt le, a bölcsődének bérleti díjat nem
szźtmIázott, így ez az e|óírćnyzat marudványként megmaradt. Javasoljuk, hogy a bérleti díj
marađvtny összege legyen megjelölve az új bĺĺlcsode őrzésí ďíjźnak fedezeteként.

A KMOP-2009-4.5.2. kódjelű páIyázati kiíľás C.1.1. pontjában (onállóan támogathatő
tevékenységek) előíľásľa keľiilt, hogy ,,új bölcsődei intézmény létesítése esetén a feltétel
minimum két csopoľt |étrehozása az tĄ íntézmény keľetébęn. Az tĺj intézménynek mind
infrastľuktuľális, mind szal<ĺnai, mind személyi feltételek tekintetében meg kell felelni a
hatályos jogszabá|yi előírásoknak, valamint a pá|yźzónak a működési engedélý, illetve a
jogerős hasznáIatbavételi engedélyt legkésóbb aprojekt befejezésére be kell nyújtania.''

Az t|j intézméĺy működési engedélyét a Budapest Fővaĺos Koľmanyhivatala Szociális és
Gyámhivata|a adja ki, az enegedélyezési eĽ1áráshoz sziikséges a Józsefuaľosi Egyesített
Bölcsődék új telephelyet taľtalmaző a|apítő okiľata, szakmaí programja és szęrvezeti és
mfüödési szabźiyzata.
A Képviselő-testtilet a 45312009 (XI. 04.) számt döntése 5' pontjában tartós kcltelezettséget
vállalt az új bĺilcsőde mfüödtetésére évi 65.000 e Ft eľejéig.
A 2012. évi működtetési költségek és a JEB engedé|yezett létszźlménak bővítése,
me ghatźr o zás a érdekéb en sziik s é ge s a fenntaľtó i dönté s me ghozata|a.

Jogszabályi ktiľnyezet

Az á|Iaľ.háztaĺtás műkĺidési rendjéľől szőIő 29212009. (X[. 19.) Korm. ľend. 11. $ (6)
bekezdése éľtelmében,ha a kĺiltségvetési szeľv szervezeti egységeit éľintő vá|tozás történik'
illetve módosulnak a tevékenységek, akkor az a|apítő okirat módosítása szfüséges.
Az a|apítő okirat tartalmi követelményeit az á|IaĺnháztartásľóI szóIó 1992. évi XXXVIII.
törvény (Aht.) 90.$ és 93. $ szabáIyozza.

Az e|őterjesztés mellékletét képezi a jogszabályok alapján előkészített módosító okirat (1.

számu melléklet) és a móđosításokkal egységes szęrkęzetbe foglalt ij a|apítő okirat (2. szźmil
melléklet).

A helyi önkoľmanyzato|<ľőI szóló 1990. évi LXV. tĺirvény 10. s (1) bekezdés g) pontja a|apján
a képviselő-testtilet hatásk<lréből nem rvházhatő át ,,az intézmény alapitźsa,,.



Kéľem az alálbbi határ ozati j av a s lat elfo ga d á s át.

Ha.rÁnoz.łTl JAvAsLAT

A képviselő-tęstiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľület Tolrrai Lajos u. 19. szźtm a|aÍti ingatlanon fclópült új

bölcsőde 20II. december 2. ĺaptő| 2012. februáľ 29. napjáíg terjedő iđőszalľľa
vonatkozó őrzésének céIjara a lőzsefvárosi Egyesített Bölcsőde részére bruttó
3.274,560 e Ft-ot biztosít az íntézméĺy 2011. évi költségvetésében tewezett
Horlánszky u. bölcsőde udvaľ bérleti díj maradványaterhéte,

2. az 1. pontban meghatfuozotĺösszeg kiÍizetésére 2012. évben keľül sor, ezért az
intézménynéIz}I}. évre feladattal terhet péĺwrlaruđvrányként kell kimutatni.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a 2011. évi pénzmaradvźny elszámolásźná| és a
2012. évi költségvetés módosításáná| az I-2. pontban foglaltakat vegyę
f,rgyelembe,

4. felkéri a lőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét, hogy az órzésre vonatkozó
szerzőďéstkösse meg,

5. jővehagyja a Iőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék módosítő oL<lratát' valamint a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az előterjesńés 1-

2. sz. mellékletében foglaltak szeľinti taľtalommal,
6. fe|hataImazza a po|gźlrmestert a hatátozat 5. pontjában meghatározott

dokumęntum ok a|áít ásfu a,

7. felkéľi a polgármestert, hogy az új bcllcsóďe 20|2. évi működtetési költségeiľe és

engedélyezett \étszámĺának meghatźrozźsára a javaslatot legkésőbb a 2012. januáĺ
első rendes ülésre terjessze be.

Felelős: polgármester
Határido: |-2,4-6. pont: 2011. đecember 1.

3. pont: a20I2. évi kciltségvetés módosítása, 20II. évipéĺumaradvźny elszámo|ása,
7. pont: 2012.január 3l.ig

A dtĺntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgáItatósi Üglosztály Szociális
Iroda

Budapest, 20|I. novembeľ 1 7.
'' l,\' ľ' \ r-r l
,t(-0* ť.Sš1ĺ
Sántha Péterné ---l
alpolgármester

j egy zőt helyettesítő a|je gy ző



1. sz. melléklet

A Jĺízsefuárosi Egyesített Btilcsődék
Alapító okiľatának

módosító okirata

A Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Józsefuáľosi onkotmáĺyzat Képviselő-testülete a helyi
önkormanyzato|<ľőI szóló 1990. évi LxV. törvény 10. $ (1) bękęzdés g) pontja, az
á||arnháńartásľól szóló 1992. évi XXXVil. tĺiľvény, az ál|aĺnháztartás mfüödési ľendjéľől
sző|ő 29212009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az źilamháztartási szakfeladatok rendjéről szóló
8l20I0. (x.10.) NGM tájékońatőban foglaltak, a gyermekek védęlméről és a gyrámiigyi
igazgatásről szóló 1997. évi XXK. törvény 104.$-a, a személyes gondoskodást nffitó
gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakrnai feladatairól és
műkĺjdésfü feltételeiről szóló I5lI998. (IV. 30.) NM ľendelet 35.$ és 40.$-a, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális iĺtézmények szakmai feladataiľól és mrĺködésfü
feltételeiľől szóló 112000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. s (1) bekezdés b) pontja alapjźn az alźlbbi
módosító okiľatot adja ki.

Az a|apítő okirat 1. pontja - A ktiltségvetési szeľv - az a|áhbiakkal egészül ki:

Az alapítás éve: ]994.

Telephelyei:

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. 60 férőhely

Az a|apítő okirat 2. pontja - Alaptevékenysége - az a|áłbbiakkal egészül ki:

- balcsőde 1084 Bp., Tolnai Lajos u' 19' férőhelyszóm: 60 fő

Az aIábbi szovegtész helyébe:

Az irányitő szerv kijelĺili a Józsefuaľosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalát, meIy az
önállóan mfüöđő költségvetési szerv meghatározott pénzügyi - gazdasági feladatait eLlátja.

az alétbbí szövegrész keľül:

Az államháztartásról szóló ]992' évi XXXWII. torvény, az államháztartás m{jkadési rendjéről
szóló 292/2009. (Xil. I9.) kormónyrendelet alapjón az irányító szerv az óltala meghatározott
köľben az onállóan mĺjkodő kalrcégvetési szerv pénzügli, gazdasági feladatainak ellátására a
Józsefvárosi Csalódsegítő és Gyermekjóléti KÖzpontot jelölte ki.

Lz a|apító okirat 3. pontja . A feladat e||átását szo|gáiő önkormányzativagyon' vagyon
feletti ľendelkezési jog . az a|ábbiakkal egészül ki:

-a Tolnai Lajos u. l9., 34932 hrsz. alatt felvett 704,29 m2 alapterületű + 477,8 m2 udvar a
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes
ingatlan használati joga (a ftggelékben szereplő helyiséglista szeľint) az intézményt illeti
meg-



Az alábbi szovegrész helyébe:

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testĹilet áItaI alkotott rendeletekbenmeghatározott
szab ályok az ir ány ađők.

az alźlbbi szovegrész kerül:

Az intézmény a vagyont nem jogosult elidegeníteni és megterhelni, A yag)/on feletti
rendelkezésre a Képviselő-testület áltąl alkotott rendeletekben meghatározott szabólyok az
iľĺźnyadók.

Äz a|apítő okirat 4. pontja helyébe: . A kiiltségvetési szeľv vezetőjének kinevezési
ľendj e, fo glalkoztatottj aiľa vonatkozó fo glalkoztatási j o gvis zony..

A költségvetési szerv vezetojét lkjnevezeÍt magasabb vezető beosztású koza|kalmazotÍ/ az
fuányítő szeľv nęvezi ki, menti fel vagy vęzetoí megbízását vonja vissza a közalkalmazottak
jogállásaĺól szóló 1992. évi XXXII. t<irvény, valamint a kozalkalmazottak jogźilásźről szóló
|992. évi xxxIII. tĺlrvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtás átőI sző|ő 257 12000 , 6|I.26.) Korm. ľendelet szerint.

az alźhbi sz<ĺvegrész kerül :

4.A ktikségvetěsi szerv vezetőjének megbízdsí rendje:

A kazalkalmazottakjogállásáról szóló 1992' évi WXIil' torvény, valamint a kaząlkalmazottak
jogóllásáról szóló 1992. évi WIil. törvénynek a szociólis, valamint g,,ermekjóléti és
gyermelwédelmi ógazatban tĺ)rténő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII'26.) Korm. rendelet
szerint a kaltségvetési szerv vezetőjét, mint magasabb vezető beosztású kozalkolmazottat az
iľányító szeľv bízza meg, vagy menti fel. A vezetői megbízóst az irányító szerv vonja vissza.

Zńrad'ék

A7912011. (II.17.) szám,Úhatźrozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okirat
módosító okiratát a Budapest Fővaľos VIII. keľület ]őzsefvtrosi onkormányzat Képviselő-
testülete a . ., .. .12011. (KI. 01.) számú hatźtrozaÍtal fogadta el.

Jelen módosító okirat 20l|. december 02. napjátől hatályos.

Budapest, 2011. december ....

Dr. Mészaľ Erika
a j egy zot helyettes ítő a|j e gyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester



2. szźmumelléklet

A Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék
Alapító Okiľata

a módosításokkal egységes szerkezetben

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuĺĺrosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokĺól szőIő 1990. évi LXV. tĺiľvény 10. $ (1) bekezdés g) pontja, aZ

źiIanháztartásról szóló 1992. éví XXXVIII. törvény, az áIlanlháńartás műkĺjdési rendjéről
sző|ő 29212009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az á||an-háńartási szakfeladatok ľendjéľől szóló
8l20I0. (x.10.) NGM tájékoztatőban foglaltak, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásről szóló 1997. évi XXXI. töľvény 104.$-a, a szemé|yes gondoskodást nyujtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és

múködésfü feltételeiről szóló I5lI998' (IV. 30.) NM rendelet 35.$ és 40.$-a, valamint a
személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mfü<jdésük
feltételeirőlszóló |12000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. $ (l) bękezdés b) pontja aIapjánaz alábbi,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt aIapítő okiratźú adja ki.

1. A ktiltségvetési szeľv

Neve: Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék

Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvaĺi utca 1.

Telephelyei:

1082 Buđapest, Nagýemplom u. 1-3.

1087 Budapest,Százađos út 1. (Keľepesi út 33.)

1085 Budapest, Hoľánszky u' 2I.

1082 Budapest, Baľoss u.117.

1082 Budapest, Baľoss u. 103/a.

1084 Buďapest, Tolnai Lajos u. 19.

1 087 Budapest, Keľepesi 29 l a. (konyha)

96 férőhe|y

48 ferőhely

72 férohely

72 férłĺhely

72 féróhe|y

60férőhely

Létr eho zásĺíľól rendelkező határ ozat:

A Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testülete 392l|994. (x. 11.) száłnűhatfuozata.

Az alapítlÍs éve: 1994.

J o gszab źiyb an me ghat ár ozoÍt kozfeladata:

A helyi onkormányzatohő| sző|ő |990. évi LXV. törvény 8. $ (1) (3) bekezdése, és a
gyermekek védelméľől és gyámügyi igazgatźłsľól szóló 1997. évi X)Cil. törvény (Gyw) 9a. $
(3) bekezdés d) pontja alapjan személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti a|ape||átásként



kĺitelező önkormányzatífeladatotlát el, továbbá a Gyvt 41. $ (4)' 42. $ (3) bekezdésében
meghatározottszolgáltatásokatönkéntvti|altfeladatkéntbińosítja'

2. Alaptevékenysége:

AlaptevékenységénektůIanháńartásiszakágazatiszánaésmegnevezése.,
8891 10

Szakfeladat szźlma és megnevezése :

SZJ szźľĺrla: 889101
_ bölcsőde
_ bölcsőde

- bolcsőde
_ btjlcsőde

- bölcsőde
_ bölcsőde

Szakfeladat
SZJ száma: 889108

Szakfeladat
SZJ szttma: 889109

Szakfeladat
SZJ szźnna: 85328-8

Szakfeladat
SZJ szétma:562917

Szakfeladat
SZJ szźlma: 879018

Szakfęladat
SZJ száma:873012

Bolcsődei ellátás

bölcsődei ellrítás
1082 Bp., Nagytemplom u. 1-3. férőheLyszźlm:96 fő
1087 Bp., Szźľ:ađosilt I. férőhelyszám: 48 fő
1085 Bp., Horánszky u.21. férőhelyszźlm: 72 fo
1082 Bp., Baross u.I17. féroheIyszźlm: 72 fo
1082 Bp', Baľoss u. 103/a. férohelyszám: 72 fó
1084 Bp., Tolnai Lajos u 19. férőhelyszdm: 60fő

szakfeladat megnevezése :

gyermekek egyéb napközbeni ellátása, játszócsopoľt,

otthoni gyermekgo ĺđozás

szakfeladat megnevezése :

gyermekek napkozbeni ellĺításĺĺhoz kapcsolódó e gyéb
szo| gáItatások i dő s zako s gyermekfelü gy el et, j źtszőház,
játékkölcscinzés

egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.: jźiszőhźa,
B izto s kezdet gy er ekdláz

szakfęladat megnevezése :

munkahelyi étkeztetés

szakfeladat megnevezése :

gyeľmekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

szakfeladat megnevezése :

időskoruak átmeneti elIátźsa

Műkodési köľe:

Kozintézmény, miĺködési köľe: Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat
ko zigazgatási teľül ete.

bányítő SZeľVe:

Neve: Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľm tnyzat Képviselő.tęstülete

Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67 '

Besoľolása gazdá|kodási j ogkör a|apján:



önállóan műkĺjdő költsésvetési szerv

onálló |étszám és béľgazdálkodó, teljes intézményi múködési és szakmai tevékenységét
kciltségvetési keretén belül látja e|, az intézményvezet(5 gyakorolja a költségvetése felett a
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkĺitt.

Az dllamhdztaľtdsról szliló 1992. évi WVIil. tiiľvény, az úllamhúztartds műíködési
renďjérdl suíló 292/2009. (XII. 19.) kormónyrendelet alapjón az irányító szerv űz últala
meghatúrozott kiirben az önúllóan míĺki,dő költségvetési szerv pénziigyi, gazdasógi

felaďatainak elldtdsdľa a Jóuefvdrosi Csalddsegítő és Gyermekjóléti Ktizpontot jelölte ki.

Y áIlalkozási tevékenysége : nincs

3. A feladat e||átásźlt szolgáló tinkormányzativagyon' vagyon feletti ľendelkezési jog

- a Budapest, VIII., Nagýemplom u. I-3., az 1099 számí tulajdoni lapon a 35699 htsz. a|att
felvett 1802 m" alapteľületrĺ ingatlan,

- a Budapest, VIII., Hoľánszky u. fI. a 1900 számű' tulajdoni lapon a 36611 hľsz. alatt felvett

II33 m2 alapteľületű ingatlan,

- a Budapest VIII., Szigetvaľi utca 1.; a35499lN3 és N2|lľsz. alatt felvett I47+I84 m2

alapteľületű helyisé gek,

- a Budapest Fővĺíľosi onkormányzat tutajdonát képező ingatlan tulajdonjog 837Il|4lN2
hľsz. alatt felvett ingatlan 1200/10000 tulajdoni hányad Budapest, VIII., SzĺŁados út 1.

Budapest, V[I., Kerepesi út 33. (.) 30] rn" helyiségcsoport haszĺźiata az iĺtézméný illeti
megt

-a Tolnai Lajos u. I9.,34932 hrsz, alattfelvett 704,29 m2 alapteľiiletíĺ + 477,8 m2 udvar a
Budapest Fővdros WII. Keriłlet Jóaefvúľosi onkormányzat tulajdondt képező

felépítményes íngatlan haszndlatí joga (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint) az
intézményt illeti meg.

- a Budapest, VIII., Baľoss a.I77. rendezetlen tulajdonviszony,

- a Budapest, VIII., Baľoss u. I03la. rendezetlen tulajdonviszony.

A Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonát képezó ingatlanok
hasznźiatijoga (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), a rajtuk lévő felépítményekkel,
valamint a vagyontátgyak (gépek, tárgyi eszközok, stb.) az áI|őęszkozleltźtr szeiĺt az
iĺtézménfi illetik meg.

Az intézmény a vagyont nem jogosult elidegeníteni és megterhelní. A vagyon feletti
renďelkezésľe a Képviselő-testiilet dltal alkotott ľendeletekben meghatdrozott szabdlyok az
irdnyaďók.

4. A kökségvetési szeľv vezetőjének megbízúsi renďje:



A közalkalmazottak jogállúsdról szliló 1992. évi WIil. tiirvény, valamint a
kijzalkalmazottak jogdlllÍsúról saÍló 1992. évi WIil. törvénynek a szociúlis, valamínt
gyermekjótétí és gyeľmekvédelmi ágazatban történő végrehajtúsúról szóllí 257/2000.
(XII.26.) Korm. ľendelet szerint a költségvetési szerv vezetőjét, mint magasabb vezető
beosztáslű közalkalmazottat az írányító szerv bízza meg' vagy menti fel. A vezetői megbízúst
az irdnyító szerv vonja visszu

Foglalkoztatottjainak jogviszonya kozalkalmazott

5. A ktiltségvetési szeľv képviselete

A költségvetési szerv vezetoje, valamint az á|talamegbízott dolgozó.

Záradék

A k<iltségvetési szerv egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiratát a Budapest Főváros VIII.
kęľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete a......l20II. (XII.01.) számu
hatźr o zattal fo gadta el.

Jelen alapító okirat 20II. decęmber 02. ĺapjátől hatályos.

Budapest, 20lt. đecember .....

Dr. Mészár Erika
a je gy zőt helyettesítő a|j egy zo

Dľ. Kocsis Máté
polgármester




