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KészüIt Budapest Józsefuarosi Önkormanyzat Képviselő-testület 2013.január |4.én 11.00
órakor a Jőzsefvérosi onkormtnyzatPolgármesteri Hivatal III. em. 300-as taryyaLőjábarl

megtartott 1. rendkívüli iiléséről

Jelen vannak: Dudás Istvánné, dr. Dénes Maľgit, Egry Attila, dr. Fereĺcz orsolya,
Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser Jőzsef, Komássy Akos, dr. Révész
Mźrta, Sĺántha Péterné, Soós György,Szi|ágyi Demeter' Vĺjrtjs Tamás,
Zęntaíoszkźr,

(ĺisszesen: 14 képviselő)

valamint Riman Edina jegyzo, dr. Mészĺĺr Erika aljegyző és a szeľvezeti egységek vezetói
jelenléti ív szerint.

Egry Attila
Tisztelettel kĺjszönt mindenkit a Jőzsefvárosi tnkormźnyzat Képviselő-testiiletének ülésén.
Köszönti a megjelent intézményvezetoket, a Hivatal munkatarsait és valamennyi keđves
vendéget. A 2013. évi 1. rendkíviili testületi iilést, mely az SZMSZ ll-I4. $-aiban foglaltak
alapjánkerĹilt ĺjsszehívásra, megnyitja. Távolmaradását dr. Kocsis Máté polgármesteľ, Balogh
István, Pintér Attila, és Szili Balrźzs jeleńék. Megkéri a képviselőket, hogy a szavazőgépeiket
kapcsolják be. Jelen van 14 képviselő. A minősített szótöbbséghez 10, az egyszeru
szótöbbséghęz 8 egybehangző szavazat szfüséges. Tájékońatja a Képvisęlő-testiilet tagsait,
hogy a következő, rendes képviselő-testiileti ülés vaľható időpontja 2013. januar 23. szerda,
15.00 óra.

Az SZMSZ 18.$ (1) és (7) bekezdése éľtelmében a meghívóban kikiildött napirendi javaslat
szavazása következik.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR IZATIľrIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrSÉGEs
HATAROZAT:
1t2013. (r.14.) 14 rGEN O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet az a|ábbí napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. pńIlyázathoz kapcsolĺódrí
T álmo gatáls i Szerző dés aláírás áh oz szüks éges diintés ek m eghoz ata|ár a
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Maté, - polgármester

Egry Attila - alpolgármester



2. Javaslat intézményvezetőivv|yánatifelhívás módosÍtásáľa
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteĺjesaő: Santha Pétęmé - alpolgármester

Egry Attila
14 igen,0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a napiľendet.

Napiľend 1. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. páiyázathoz kapcsolódó
T álmo gatáls i Sze rző d és a|áír ás áh oz szü ks é ges d łi ntés ek m e gh oz atalńr a
(írásbeli előterj esĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester

Egry Attila
Az elótefiesztő személye megváltozott. Az e|őteqesztést bizottság nem tárgyalta. A napirend
vitájanak megnyitása előtt megkéri đr. Alföldi Gytiľgyĺit, adjon szóbeli tájékoztatást az
eloterjesńésľől a képviselők számáĺa.

Dľ. Alfiildi György
Elmondja, hogy a Képviselő-testiilet ĺĺtször táĺgya|ta ezt a Projektet, és a Kormány 20|f.
február 19-én hagýajóvá. Decembeľ 28-án. kaptfü meg a Pro Régiótő| azt az értesítést,
amelyben a vźĺItozás elemeiľe mutattak rá. A kaputelefon źta|akítása és a vízgyujtő
puffeľtározók kialakítása, ami átkerülne elfogadott pľogľamként az onkoľmányzat
ťlnanszírozásźlba, tovabbá a ,,Megvalósíthatósági Tanulmány,, és az IVS felülvizsgźiat, arĺlj'
szintén átkeriil ide. Nem tźtmogatja a pá|yazat a Vagyonkezelő munkatársainak szociális és

kommunikációs tovább képzését sem, ami szintén fontos e\em, ezért az onkormányzat fogsa
azt is finanszfuozni. Ezek alapjtn źńrenđezésrę kerültek a csomagok. Felhívja a figyelmet atÍa,
hogy 1 millió forint éľtékben tarta|mazoÍt źfa elsztlmolást a kormźnyzati oldal előterjesztése
is. Teľmészetesen ezt a hibát magukra vállalták, és csökkentették 1 millió foľinttal a
projektösszeget.20|3.januáľ 3-źnkaptźk meg a Pro RégiótőI az értesítést, hogy nem január
28. abeadási hataľidő, hanem januźr 14. 1800 őra, tehát ez indokolj a ęń. a mai testiileti ülést.
Az onkormányzat 3.287.060.205.- forint támogatásban részesül, partnereknek és a
társasházak pedig 532 miIIíő forint. A hivatal cisszk<iltsége 479 millióval emelkeđik meg,
amiből 376 mí||ió forint visszaigényelhető áfa, tehźú. összesen 102 millió forint plusz
önkormĺínyzati forcźst igényel ez a pályźnat.
Továbbá apáIyazati aÍryagtarta|mazza a Támogatźsi Szerzódés, aminek 18 melléklete van. A
Pro Régió felhívta a figyelmet a Roma-Net pľogľam bevonására, de ennek maľ több eleme
csatolódik a programhoz. Az onkormanyzattąy terveńe, hogy maľcius elsejétől indítja el a
Iegfontosabb szociális éS ,'Szoft'' támogatásoknak tekintett programokat, így a Dankó utca 16-

ban létestilő csopoľt ft'lállítását. Ennek a helyiségnek a felújítása szeptemberre várható. A
következő a Dobozí utca 23,, ahol családfejlesztés és szolgáltatás elindulna, de ez a helyiség
is csak szeptembeľľe lenne kész, ezért az onkormźnyzat a PŔ/';et utca 60. szám a|atti
helyiséget biztosítja erÍe az időszakľa a pľogramok elindításahoz.



Elkülĺjnített bankszámlźńhońakIétre a projekt pénzkezelésére. Ezen tęchnikai miíveletekęt a
Pénziigyi lJgyosńaly végeńe, az előteľjesztésben ezeke aváItozásokra is ľá mutatnak.

Egry Attita
A napirenđ vitĄttmegnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Megkciszöni a program előkészítőinek a mlnkáját. Fontosnak taÍtják eń. a Projektet
Józsefuaľos életében. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tar:tja,hogy ezen a napon' a helyszínen
kellett megkapniuk az e|oterjesztést, és ennek elolvasásaľa nem hagýak elég íđot, ezért
tartőzko đni fo gnak a szav azásnźĺL.

Egry Attila
Dr. Mészár Erikanak adja meg aszőtvźlaszadźsra.

Dr. Mészáľ Erika
Jobban szerették volna, ha az anyagot időben megkapjak a képviselők, de a szfüséges adatok
pőtlásara még ma reggel is szfüség volt, így előbb nem tudtak elkészülni az e|őterjesztéssel.
Részanyagokat nem akartak kiküldeni' meftez így komplett, egészében.

Egry Attila
Megadja aszot dr. Alft'ldi Gyĺĺrgynek vá|aszaďásta.

Dr. Alftildi Gyiiľgy
Az aĺlyag felđolgozásával kapcsolatban elmondja, hogy ötszöľ keľĹilt Testület elé és minden
egyes rész kiil<jn el lett fogadva, így nem sok újdonság olvasható a mostaniban. Az NFÜ
honlapjĺán biztosított Excell táblazatban kell dolgozni egyvalakinek - ez 1000 oldalas - nem
lehet ebbőlrészleteket lehúzni. JanuaÍ 3, őta2hétvégénis benn dolgoztak a kollégákkď, hogy
a Projekt összeállításáva|kész legyenek. A Pľo Régió Kft. még egyszer véleményezi és januźx

23-anvísszahozzfü a Testiilęt elé. Lehet' hogy a teljes anyagitt|esz, de lehet, hogy csak egy
par dologba javítanak bele.

Egry Attila
Megadja aszőt dr. Révész Martaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
A Roma-Net Programmal kapcsolatban kérdęzi, januaľ 23-fua kaphatnrĺnak-e egy olyan
tájékoztatőt, hogy ezeknek a csoportoknak milyeÍL az összetétele? Megkérdezi, ennek a
programnak a bevonása semmilyen költséggel nem jáľ? Jól érti, hogy most miíľ csak 100 ...

valamennyi millióval lesz tĺjbb - az egészProjekttel kapcsolatban - az onkormanyzatkjadźsa?

Egry Attila
Megadj a a szőt Alf ö ldi Gytĺ r gynek v á|aszadásr a.

Dľ. Alfiildi Gytiľgy
osszesen 102 miltió |esz akiadás. A Roma-Net Progľamľól és a Helyi Támogatói Csoportról
20|2.10.04-i anyagokban lehetett olvasni előszöľ, tehát ahhoz képest nem sok vá|tozás vaĺ,
csak ezeket foglaltfü ĺjssze ebben azanyagban és ktildték msg a Pro Régiónak. Plusz vállalást
nem tettek bele, csak felhívtak a figyelmet arta, hogy mĺír eddig is számoltak a Roma-Net
kerületben tĺjľténő munkái ával.



Egry Attila
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A határozati javaslatokhoz lenne kérdése. A 2. hatarozati pontban az e., és f., pontban
hatályon kívül helyeznekbizonyos döntéseket, ezek miféle dĺjntések voltak?

Egry Attila
Megadj a a szőt Páľis Gyulan énak váIaszadásra.

Páľis Gyuláné
A hatályon kíviil helyezett dĺjntések egyik oka az, hogy a Képviselő-testtilet an.vźila|ta, hogy
a lakőhźz felújításra visszapótolja aú" a 138 millió foľintot, amit a Pľogľam előkészítési
költségeinek feđezetéľe vonatkozóan dĺjntĺjtt, de ezt mźr nem kell visszapótolni, ennek a

hatźltozatnak a visszavoĺésźĺval. A másik, hogy első kĺjrben aĺĺőI szőIt a döntés, hogy 47
mitlió forint lesz az oĺttész, amit az onkormányzatnak biĺosítani ke||, ez az onrészvźitozotl
102 millió foľintra.

Egry Attita
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
Az tisszes tétel ismert, amit a pá|yazat taĺta|maz, az eltéréseket megindokolták az
előterjesztők, ezért arrakéri a MSZP tagsait, hogy ne hivatkozzarlak arra, hogy nem fudták
elolvasni időben az arĺyago1 hiszen nem ęz a valós indok ana, hogy tartózkodni akarnak.
Kéri, hogy ne k<jssenek mindig mindenbe bele.

Egry Attila
A napirend vitáját további kérdés, hozzźsző|tts hianyában lezfuja. Szavazásta bocsátja a
határ o zati javaslatsoľt.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ unĺo sÍľBTT SZoToBB sÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
2t2013. (I.14.) 12IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. a.l elfogađjaaKormĺĺny 1649120|2. (XII.19.) szźlmíhatźrozatábaĺjővźlhagyott, aKMOP-
5 .| .1 lB -|2-k-20 12-0001 pľoj ektazonosító, Budapest-Józsefuaros, Magdolna-negyed
Program III. elnevezésű projektben meghatározott feladatokat, támogatások cisszegét.

b.l a projekt teljes megvalósítási összege 4.282.060.960 Ft, ebből az cisszes támogatási
<isszeg 3.819.572.953 Ft.

c.l a 3.819.572'953 Ft-ból az önkoľmtnyzat támogatása 3.287.060.205 Ft, a társasházak
támo gatása 532,5 I2'7 48 Ft.

d'l az ĺinkormányzat cĺnként vá||alt feladatként kötelezettséget vállal 3'766.112.110 Ft-
értéku| proj ekt megvalósít ására, melynek forrásai a következők:



- pá|yźzati támogatás 3.287.060.205 Ft

- visszaigényelhető áfa 376.244.918Ft

- önkormányzatí sajźú forrás 102.807.047 Ft

e.l az |. d./ pont szeľinti ĺjnľészt az alźhbí feladatokľa biztosítja:

- a Képviselő-testiilet 32012012. (IX.27.) számu hatźrozata szerinti 37 000 000 Ft
órtókbcn,

- kéthavi projektmenedzseľi díj, a Rév8 Zrt. részére a Képviselő-testiilet 46|12012.

6II.19.) szttmíhatźttozata szeľint, 10 000 000 Ft éľtékben,

- páIyazat előkészítés költségérę 15 924 568 Ft értékben,

- vizgyűjtő puffeľtarozó kiépítésére a Bp. VIII. Dobozi u. 17 ., Dobozi u. 19. és Lujza u.

22. sz. alatti önkormtnyzatibérházakban 5 659 835 Ft éľtékben,

- kaputelefon rendszer kiépítésére a Bp. VIII. Baueľ Sándor u. 11., Lujza u. 8., Lujza u.

15. és Magdolna u. 47 . szźtm a\atti cinkoľmányzatibérhazakban 1 778 000 Ft értékben,

- Kisfalu Kft. munkataľsainak üzęmeltetési, valamint szociális és kommunikációs
továbbképzésére 4 783 040 Ft éľtékben'

- a Vaľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály feladatai ellátása soľán felmeľülő
tervkoordinációs tevékenység k<iltségére 2 261 604 Ft értékben,

- közbeszerzési szakértő dijazásźtĺaZ1 400 000 Ft értékben.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. januźr |4.

2. a.l elfogadja, hogy 2012. évben az ęIokészítésre az öntészbőI 15.924.562 Ft kifizetésre
kerĹilt' melynek fedezete a műkĺjđési cél és áltďĺános taľtalékon belül a Magdolna
Negyed III. pľojekt előkészítése.

b.l az onkormányzat a 2012. évi k<iltségvetés kiadás 11107-01 cím múködési cél és

általános taľtalékon belül a Magdolna Negyed III. projekt előkészítése cékartaIék
elóĺrźnyzatát |5.924,6 e Ft-tal cscjkkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604 cím
elóirányzatźú, ugyan ezen összeggel megemeli megvalósítható tanulmányok, IVS
felülvizsgál at, kozbeszęrzési és engedélyezési díj ak címén.

c./ felkéri a polgiíľmestert, hogy a20|2. évi költségvetésről szóló rendelet módosítźsźnáI
a b./ pontban foglaltakat vegye figyelembe.

d.l a 2012. évi múkĺjdési cél és általanos taľtalék Magdolna Negyed III. projekt
előirźnyzat |f2.996,4 e Ft maľadvźnytĺbő| 86.883,0 e Ft kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványnak minősíti a pľojekt megvalósítasáígaprojekt ĺinĺészę címén.

e.l a 285l20t2.NIII.29.) számű képviselő-testiileti hatźlrozat 10. pont b.-c./ pontjában
foglaltak végrehajtásźń ehattrozat I-2. pontjában foglaltak szeľint teljesíti.

f.l a 46|l2012.(X[.19.) szźtmű képviselő-testületi hatáĺozat 5. pontja e hatátozat
e lfo gadás áv aI hatáLy át ve s zti.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: zlI3.iarĺuár |4.



a
f elfogadja az előteľjesztés mellék|etétképező Budapest-Józsefuaĺos, Magdolna-negyed

pľogram III. _ projektazonosító: KMOP-5.1.1lB-I2-k-2012-0001 _ megvalósításáľa
kötendő Támogatási Szerzőđést és mellékleteit, feIhata|mazza a po|gármestert azok
aláírásáľa, és felhatalmazza a Tźtmogatźsí Szerződés megk<itéséhez sztikséges teljes
dokumentáció benyújtásáraaPro Regio Nonpľoťrt Kozhasznu Kft. felé.
Egyben fę|hata|mazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges
módosításainak alźfuására, amenny1beĺ az nem érint önkoľmanyzatí fonásbevonást,
határiđő módosítást vagy az elfogadott progľam elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő : 20 13 . j anuáľ | 4 ., az esetleges módo sításokat követőe ĺ azonnal

a PŔúet u. 60. sz. a|attí önkormányzati tulajđonban álló helyiséget átmęneti jelleggel a
Magdolna Negyed Progľam III. során hasznosítja, a feItljításokkal kapcsolatos szociális
munka tárrlogatása és iĺteĺuív családfejlesztés cé|jábő|, melynek mfüödésével
kapcsolatos költségeket a lakóház műktidtetés költségein belül biĺosítj a.

4.

5. felkéri a polgáľmesteľt, létesítsen elkül<jnített bankszámlaszámot a Magdolna Negyed
Pro gĺam III. p énzfor ga|mźnak bízto sításźr a.

Felelős:
Hatariďo:

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Hatĺĺridő:

polgármester
Támogatási Szeruőđés megkötését követően, a Dankó u. 16. és Dobozi
u.23. sz. a|atti helyiségek felújításának befejezéséig

polgármesteľ
2013. janutu 28.

6. a projekt keretében' a felújítással éľintett ĺinkormányzati tu|ajďonban ál1ó lakőhazakban
lévő lakásokat a mindenkoľ hatályos lakásbérbeadásra vonatkozó önkormźnyzati rendelet
szerint 10 évis szociális bérlakásként mfüĺjdteti.

po1gáľmester
20|3. jamláĺ 14.

Egry Attila
Megállapítja, hogy |2 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testtilet a határozatot
elfogadta.

Napirend 2. pontja
Javaslat intézményv ezetői vv|y ánati felhívás módosításáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Sĺĺntha Péteľné - alpol gármester

Egry Attila
Bizottságok nem ttrgya|ták. Szóbeli kiegészítése nincs az eLotefiesztőnek. A napirend vitáját
megnyitja. A napirend vitáját kérdés, hozzźszőIźts hianyában Lezźlrja. Szavazásra bocsátja a
hatáĺ o zati javaslatsort.



sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZAT ALHIZ n,ĺnĺo s ÍľBľr szóľog e sÉc szÜrs ÉcBs
H.ą.ľÁRoza.t:
3ĺ2013. (I.14.) 14IGEN 0 NEM o ľa.RľózrouÁssa.r,

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Jőzsefvźltosi Intézménymfüödtető Központ intézméĺyvezetoí álláshelyére
vonatkozó pźiyazati felhívásban foglalt időpontok módosítását az előterjesztés
mellékletét képező taľtalommal.

2. a 41912012. Cx[.06.) számíhatttrozatźnak 7 . pontjźń az alźhbiak szerint módosítja:
felkéri a polgáľmestert, hogy gondoskodj oÍL az értékelő bízottságjavaslata a|apján _ a
Képviselő-testiilet 2013. februaľ 20-i ülésére - a vezetői pźt|yazat elbírźiźsára
vonatkozó előterjesĺés előkészítéséről.

3. a 4|9l20I2. (XII.06.) számuhatźrozatának 1. pontjźŃ a vezetoi megbizás időtartamát
tekintve az alébbiak szerint módosítja:
Szendreiné Erős Hajnalka vęzetói megbizásźú, a Józsefuárosi Intézméĺyműkĺidtető
Központ (1082 Budapest, Baľoss u. 84.) intézménybęn 2013. februĺíľ 24. napjárőI
20 | 3 . február 28. napjétr a v á|toztatja.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 1. pont esetén: 20|3. jaĺuár 22.

2. pont esetén: 2013. február 20.
3. pont esetén: 2013. januźr |4.

Egry AttĺIa
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilet a hatźnozatot
elfosadta.

A Képviselő.testület név szeľinti szavazási listáit a jegyzőkłinyv mellék|ete tarta|mzzza.



Egry Attila
Az ülés végén képviselői kérdésekrę van lehetőség.
munkát, és az ülést |I fua 36 perckor bezárja.

Ezek hiénvában mesköszöni a mai napi

Budapest, z)I3.január

Az otv-ben fo glalt ľendelkezéseknek me gfelel.

A j e gyzőkönyvet készítette :
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Mel!ék|et

Szavazás eredménye

|deje: 2013. januáľ 14' 11:15
Típusa: Nyílt
Határozat száma 1; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Voros Tamás
Zentai oszkár
Balogh lstván
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Szili Balázs

100.00 77.78
0.00 0.00

14
0

Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 14 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22.22

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol
Távol
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. január 14. 1 1:35
Típusa: Nyílt
Határozat száma 2 ; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya.. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram |Il. pá|yázathoz kapcsolódó
Tám ogatási Szerződ és a|áírás ához szü kséges döntések meg hozata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

12 85.71 66.67
0 0.00 0.00
2 14.29 11.11

Szavazott '14 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22'22

Dr' Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Sántha Péterné
Soós György
Szĺ|ágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. Révész|lĺiárta
Balogh |stván
Dr' Kocsis Máté
Pintér AttiIa
Szi|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

TávoI
TávoI
TávoI
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. január 14' 11:36
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 3; Elfogadva
Minősített szavazás

Tá rg ya : Javas ! at i ntézmé n yvezető i pá|y ázati fel h ívás m ód os ítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartozkodik
Szavazott 14 í00.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 22'22

Megjegyzés:

14 100.00 77.78
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Dr' Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Balogh István
Dr' Kocsis Máté
Pintér AttiIa
Szi|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
Távol
Távol




