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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x
Határozati javas|at a bizottság szźlmtra: A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteriesztés mestársyalását.

és az Emberi

Tisztelt Képviselő.testüIet!

I. Tényá||ás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A) A Képviselő-testtilet a213/20|4. (xI.05.) szémńhatározatźtva| a2074' évi költségvetésében feđezetet
biztosított a Budapest VIII. kerület Sztaados ttt 12-|4. szám a|atttalźl|ható Napraforgó Egyesített óvoda
Pitypang Tagóvodája (a továbbiakban: Pitypang óvoda) tervezési szo|gi|tatésára vônatkozóan. A
tervezési pľogram szeľint egy t|j,6 csopoľtos modern óvođaépület létesül ajelenlegijátszóudvar helyén,
majd az új éptilet kivitelezésénekvégeztével arégi, mindvégig üzemelő épület elbontasľa kerul. A iégi,
ľossz állapotu 4 (elenleg a tomaszoba źttalakitélsával ideiglenesen 5) csopoľtos intézményéptilet helyén
aE!, a korábbinál tágasabb és zöldebb játszőkert kialakítása valósul meg. Az progľamhoz illeszkedő
engedélyes és kiviteli tervek elkészítése utźn az új óvodaépület megvalósíĹásához sziikséges források
fedezete elkülönítésľe került a 2016, évi k<iltségvetésben. Jelenleg a kivite|ezésľe vonatkozó
közbeszerzési eljáľás folyamatban van, avállalkozási szerződéskötésre 2016. májusában kerül sor.

A beruhźnźls jelen állás szerint önkormányzati foľrásból valósulna meg, azonban az onkormźnyzat
folyamatosan igyekszik megfelelő pá|yázati forrásokat taláIni a beruházáts kĺilső fonásból való
ťlnanszírozása érdekében. Maryarország Koľmánya 2016' március 3-án jelentette meg felhívását a
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése címmel (VEKOP-6.1.l-l5
kódszámmal), amely elsősorban a gyermekjóléti alapellátrĺsokhoz (böIcsőde, mini bölcsőde, családi
bölcsőde), valamint az ővodai e||źtźshoz va|ő hozzáférés javítását és a szolgáltatások minoségének
fejlesztését szo|gá,|ó pálryźnati lehetőség, többek között onkormányzatok*szám?:'ł,,A-pjł|vźuat_sorćn
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lehetőség van olyan óvodafejlesztési projektek benyújtásźra,is, amelyek új épület építését cé|ozzák,
ezze| lehetőséget teremtve Józsefváros szźmára a ,,Pitypang ovoda újjáépítése'' elnevezésű támogatási
kéľelem benffitására.

A pźiyźuaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető projektenként, 400 millió forint keretösszegig.
Az elnyerhető üámogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség |00%o.a. A pźiyázat
benyujtási hatráľideje: 2016. május 31.

B) A nemzetgazdasógi miniszteľ - a belüglminiszteľrel és az emberi erőforrások miniszteľéyel
egletértésben póIyázatot hirdetett a Maglarorszóg 2016' évi központi köItségvetésérőI szóló 2015. évi
C. nrvény (a tovóbbiakban: Köĺtségvetési törvény) 3, melléklet II. 2. d) pont szerinti Szociáĺis
szakosított ellátast és a gyermekek átmeneti gondozósót szolgáló önkormányzati intézmények
fejlesztésének, felújítĺźsának tđmogatasára, melyre települési onkormányzatot illene ursulasaik
nyúj t hatn ak b e p óly az at ot'

A pályazat célja központi kaltségvetési forrás biztosítása az idősek ótmeneti és tartós, hajléktalanok
tartós bentlakńsos szakosított ellátąsát biztosító és a gyermekek átmeneti gondozósát szolgáló,
önkormányzati tulaj dorui intézmények fej les zt é s ér e é s fe lúj ítós ára.

Pdl]ldzati alcéIok:

a) a szolgóItatói nyilvóntartasba ideiglenes hatdl|yal bejeglzett, önkormányzati tulajdonban és
fenntartósban áIló intĺázmények olyart fejlesztése, felújítasa, amelynek célja a hatórozatlan idejű
b ej e gl z é s hez j o gs z ab ólyb an e l ő írt t ár g,li fe It ét e l e k b i zt o s ítĺźs a,

b) a szolgáltatói nyilvóntartasbą ideiglenes hatáIlyal bejeglzett, onkoľmĺźnyzati tulajdonban és

fenntartósban ólló intézmények egléb fej Ie s ztés e,

c) hatórozatlan idejtÍ bejegłzéssel ľendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartasban ólló
int é zmény. e k fej l e s zt é s e

Á b) pont szerinti alcélľa póIyázat csak akkor nyújtható be, ha a Pályózó az a) pont szerinti ąIcélra is
benyújt póIyazatot. A b) pont szerinti alcél tdmogatasa csak aklcor lehetséges, ha valamennyĹ az a) pont
szerint benyújtott, érvényes pólyazat tómogatđsót ktjvetően ązolcra a keretosszeg lehetőséget biztosít. A
c) pont szerinti alcél tómogatasa csąk akkor lehetséges, ha vąlamennyi, az a) és b) pont szerint
benyújtott, éményes pályazat támogatasát követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít.
Egł póIyázó kizórólag egy pályazat benyújtósára jogosult, melynek keretében legfeljebb egł
intézményben megvalósítandó fejlesztéshez igéryłelhet támogatast. Amennyiben a pólyazat olyan
fejlesztési céIt is tartalmąz, amelyhez építésügi hatósági engedély szüĺaéges, úgy a Pólyázónak a
pályazat benýjtósi hatóridejéig érvényes engedéllyel szülrséges rendelkeznie' Tómogatós olyaľl
fejlesztésre, felujítasra nem nyújtható, amelyférőhelybővítéssel jdr egütt.
A páIyázaton vissza nem térítendő kaltségvetési tómogatás igényelhető. Á támogatás maximólis mértéke
pólyĺźzónkent 20 millió forint. A minimálisan biztosítandó sajót erő mértéke a Pólyózó egl lakosra jutó
adóerő-képességétőI fuss. A pólyazat szempontjdból az adóerő képesség a 20]5. II. negyedéves
költségvetési jelentés alapjón a helyi ipaľűzési adóalap I,4%-ĺźt jelenti. A Józsefvórosi onkormdnyzat
adóeľő képessége 36.438 Ft.

PáIyózati
alcéI

Sajĺźt erő minimális méľtéke a telepiilési önkormđnyzat adóerő
képessége alapión

0-]8.000 Ft/fő
18.001-2s.000
Ft/fő

25.001-40.000
Ft/fő

40.000 Ft/ÍO
felett

2.a)-

2.b)

fejlesztési
koltség

5%-a,

fejlesztési
kĺ;Itség

I0%-a,

fejlesztési
kabség

2096-a,

fejIesztési
kĺihség

30%-a,

2-c)
fejlesztési
kĺ;ltség

5%-a,

fejIesztési
köItség

15%-a,

fejlesztési
költség

25%-a,

fejIesztési
koltség

50%-a,
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Az a) páIyázati alcél szerinti támogatás a szociális, g1lermekjóléti és głermekvédelmi szolgóltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartdsdról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm.
rendeletben rögzített határozatlan idejíĺ bejegzés megszerzéséhez szüĺrséges a személyes
gondoskodást nyújtó szocidlis intézmények szalĺrnaifeladatairóI és miÍkodésükfehételeiről szóló l/2000.
(I. 7.) sZCsM rendeletben, illetve a személyes gondoskodast nyújtó głermekjóléti, g1lermekvédelmi
intézmények, valamint szeméIyek szalcľnai feladatairól és műkodésĺłk fehételeirőI szóló 15/]998. (IV.
30.) NM rendeletben meghatórozott _feltételek teljesítéséhez sziilrséges fejlesztésre foľdítható. A b) és c)
páIyázati alcélok szerinti támogatcís a támogatói okiratban szereplő fejlesztési célolcrafordítható.
Eszkozbeszerzés a beruhazási összkt)ltség 10%-ĺźig számolható eI. A pľojekt előkészítés, tervezés, a
közbeszerzési eljarások lefolytatĺźsa és a projelctmenedzsment kr;ltségelcre a tómogatási osszeg legfeljebb
3%-afordítható.

A tómogatás terhére nem számolható el:
- páIyázati kiírás előtt kiállított szómlák alapjónfelmerült temezői és egłéb köItségek,
- szeméIyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kotbér,
- büntetések,pótdíjakkoltségei,
- gépjóľmíi-vĺźsaľIás,
- hasznóIteszközvasórlas
- nyilvánosság biztosításónak koĺtségei.

A pólyazat benýjtósi határideje:
- elelĺtronikusfeltiiltés lezdĺdsa: 2016. jiłnius 1. 16:00
- papír alapon tiirténő benyújtds: 2016. jílnius 2.

A Kedvezményezettnek a tómogatasból megvalósuló beruhazóst a beruházás megvalósítlźslźtól satmított
10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően _ a miilĺödtetésre vonatkozó hatályos jogszabáIyok
betartasdval _ sajót fenntaľtasban kell működtetnie.

II. A beterjesztés indoka

A) Tekintettel a Pitypang ivodában tapasztalható férőhelyhiányra, valamint az intézménynek helyet adó
épület rossz műszaki á||apotára az ővoda újjáépítése tovább nem halasztható. Az eredetileg
önkoľmányzati forrásból megvalósítani tervezett beruhĺĺzás ťlnansziroztlsźna azonban a Magyarország
Kormánya által megjelentetett ,,Kisgyermeket nevelő szüIők munkavállalási aktivitásĺĺnak ntivelése''
című (VEKoP.6.1.1-i5 kódszámú) pźiyźaati konstrukció lehetőséget nyűjt, ezért javasolt, hogy a
Józsefuárosi onkormányzat benyŕljts a a ,,Pitypang óvoda újjáépítése'' elnevezésű támogatasi kérelmét'
A pźůyázat beny,ujtásához kötelęzo saját fonást is biztosítani, melyrő| a pá|yánati feltételek és az
źů|amhánartásról szóló töľvény végrehajtásaróI szóló 368/f011. (xu. 31.) Koľm. rendelet (Ávr.) 75. $
(4) bekezdés a) pontja szerint a Képviselő-testületnek kell hatĺározatothoznia. A pźiyazat benyijtásĺához
szükséges saját fonás fedezete a2016. évi költségvetésről szóló önkormźtnyzatirendeletben biztosított.

A ,,Pitypang ovoda újjáépítése'' elnevezésĺĺ támogatási kérelem sikeres benýjtásához szĹikséges a
meglévő önerő mellé plusz forrást biztosítani ľehabilitációs szakmérnökmegbizäsára, amely apźůyźuati
kiírásban foglaltak miatt kötelező feladatként jelenik meg.

B) A Józsefuórosi Szociólis Szolgóltató és Gyermekjóléti Kozpont Kerepesi út 29/a. alatt levő telephelye, az
Idősek Atmeneti otthona - Ezüsĺfenyő Gondozóhaz dtmeneti jelleggel biztosít teljes köľű ellátast a
tartós felügleletet, gondozast igénylő, de kórházi ellótasra nem szoruló idős személyek szómóra,
segítséget nyújt a kerületben élő családolĺnak, hogł idős hozzótartozójuk elhelyezését biztosítani tudják.
Az önkormányzat tulajdonában ólló intézmény jelenleg 2I fő ellátásóra és lakhatdsára ad lehetőséget,
mely magábanfoglalja a 24 óľós gondozóifelügleletet is. Áz intézményben 2015 őszén Európai Uniós
forrásbóI (REOP-Í.7.0/15-2015-024I kodszámú pólyázat részekén) kicseréIték a nyílászdrókat és ktilső
hőszigetelést kaptak az épüĺetek, de ezen kívül _ szociáIis szolgáItatóst nyújtó funkciójónak működése
óta _ eg1łéb felújítósi munkólatok nem történtek. Az épületek, illene az eg)les helyiségek kialakítósa a
jogszabĺźIybun rogzített minimum feltételelcľ,ek megfelelnek, de a folyamatos műkt)dtetéshez, az ox élő
idős szeméIyek lakhanźsi, valamint a dolgozók munkakörijlményeinek javítósa és megkönnyítése
érdekében indokolttó váIt a Gondozóhaz felújítása.

Fentie|cre tekintettel javasolt, hogł a Józsefvórosi onkormónyzat induljon a nemzetgazdasógi miniszter
_ a belüg1lminiszterrel és az emberi erőforrósok miniszterével egletértésben _ óltal meghirdetett
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Szociális szakosított ellátást és a gtermekek ótmeneti gondozósdt szolgóIó onkormányzati intézmények
fejlesztésének, felfiítasának támogatósóra kiírt pályázaton, a Józsefvórosi Szociólis Szolgóltató és
Gyeľmekjóléti Központ Kerepesi út 29/a. alatt levő telephelyének, az Idősek Átmeneti otthona _
Ezüstfenyő Gondozóhóz felújítasának céljóból a c) pályazati alcél - hatórozatlan idejű bejegyzéssel
rendelkező, önkormónyzati tulajdonban és fenntartósban ólló intézményekfejlesztése -vonatkozásóban'
A pólyázatban kotelező sajátforrast is biztosítani, melyre vonatkozó döntés a pdlydzatifeltételek és az
államhóztartĺźsról szóló torvényvégrehajtasárót szóIó 368/201t. (nI. 3t') Korm. rendelet QÍvr.) 75' $
(4) bekezdés a) pontja szerin,t a Képviselő-testüIet hatcisköľébe tartozik.

III. Dtintés cé|ja, pénzügyi hatása

A) A döntés célja, hogy az Onkormźnyzat pźiyźtzatot nyújtson be ',Piýpang óvoda újjáépítése'' címmel a
VEKOP-6.1.1-15 kódszźtmű pźiyźuati konshukció keretében. A páůyénat benyújtĺásával lehetővé vźůhat,
a meglévő Pitypang ovoda ferőhelybővítéssel egybekötött újjáépítésének külsős fonásokból való
ťlnanszirozása.

Az onkormányzat az ercdetiberuházási progľam szerint a Pitypang ovoda bővítésével 6 csoportszobás,
modern óvoda építését tervezi, úgy, hogy a jelenlegi óvoda elbontĺásra keľül és a helyén játszóudvaĺ
kerül kialakitásra. Az óvodaépítés20|6. évben indul, megvalósulása 20|7 ' év tavaszáravárható. Sikeľes
pźiyázatesetén az onkoľmĺányzattováhbikiegészító beruházásokat valósíthat megazúj épületen.

A pá|yaző ĺinkormányzatnak vállalnia kell, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást, aberuhźaás
me gvalósítá sá.ŕő| számitott 5 évi g, eredeti rendeltetésének megfelelően használj a.

Az óvoda újjáépítéséhez szükséges összeg a költségvetés 11601-es címének beruhrázási e|ĺllĺányzatán
rendelkezésre á||, azonban a támogatási kérelem sikeres benyrijtásához szükséges rehabilitációs
szakméľnök megbizźsa, amely érdekében további bruttó 700,0 e Ft fedezet sziikséges, melyet javasoljuk
az álta|źtno s taľtalékľó l b izto sítani.

B) A pályózat benyújtasával lehetővé váIik az Ezüstfenyő Gondozóhĺiz megĄjítósa a folyamatos
műkÔdtetéshez szülrséges feltételek biztosítasa, az ott élő idős személyek lakhatósi, valamint a dolgozók
munkckörülményeinek javítása és megkonnyíĺése érdekében. Ennek alapjdn, az intézmény fehijítĺźsĺźhoz
az onkormányzat támogatast igényelhet, az önkormónyzat szómára sajótfonósónak kiegészítéseként.
A tervezett murlkák becsüIt költsége bruttó 35.461'417Ft, mely a kivitelezési munkákonfeltl magźban
foglalja az ahhoz szülrséges kiviteli tervek készítésének és a műszaki ellenőri feladatok ellátasónak
köItségeit is, melyek eredményes pólyázat esetén kĺłlan kerĺilnek beszeľzésre. A pdlyázati kiírósbatl
meghatórozottak szerint az önkormónyzat maximum bruttó 20.000.000 Ft tómogatást igényelhet,
melyhez összesen 15.46I.417 Ft önrészt kell biztosítania. EbbőI a kotelezően biztosítandó önrész a
fejlesztési költségek minimum 25%o-a, azaz 8.865.354 Ft, melyet az önkormdnyzat tovdbbi 6.596.063 Ft-
tal egészít ki afelĺújítás teljes körű megvalósítása érdekében.

A I5.46].417 Ft pólyázati önrészfedezetére javasoljuk az óltalónos tartalékot megjelöIni.

A pályazó önkormónyzatnak váIlalnia kell, hogł a tómogatásból megvalósuló beruhózást a beruhózás
megvalósítdsótól szómított 10 évig eľedeti rendeltetésének megfelelően hasznóIja' Tekintettel arra, hogl
az épületben műkodő feladat kötelező onkormdnyzati ellátasú, melyre az onkormónyzat koltségvetési
tómogatást is kap, ígl ez nem minősül tartós kotelezettségvóllaldsnak, a fejlesztési köItségek egłszeri
jellegííek.

IV. JogszabáIyi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntését a Magyaľországhelyi onkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. töľvény
41. $ (3) bekezdése, az źi|amtláztartásról sző|ő 20|l' évi CXCV. törvényen, az Avr,75. $-a a|ap1án, a
személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és miĺkĺidésük feltételeiľől szóló
1/2000' (I. 7') SZCSM rendelet, a szociális, ryermekjóléti és gyeľmekvédelmi szo|gá|tatók, intézmények és
háůózatok hatósági nyi|vántartásĺáról és ellenőrzésérő| sző(ő 36912013. (X.24.) Koľm. rendelet a|apjánhozza
meg.hozzameg.

Kérjĺikaza|ábbihatározati javaslatelfogadását'
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Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

A)

1. a Magyarorszźlg Kormánya álta| 2016. mtlrcius 3-án megjelentetett ,$isgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése'' című (VEKOP-6.1.1-15 kódszámú) felhíváson a Józsefuáľosi
onkoľmányzat támogatási kérelmet nyujt be a ,'Pitypang óvoda űjjźÉpitése'' című projekt
ťlnanszirozźlsa érdekében, amely új építésre terjed ki.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. május 5.

2. a) a tźmogatási kérelem benyujtásához szükséges rehabilitációs szakmérnĺjk megbizásźtra bruttó
700,0 e Ft saját forrást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormĺányzatkiadás 11107-01 cím miĺkodési cél és általános
taľtalékon belül az általános tarÍa|ék - kötelező feladat - e|őirźnyzatából 700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1 1601 cím _ kötelező feladat _ beruhazási e|óirányzatźlra'

c) felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításráná| az a).b)
pontban foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a) _ b) pont esetén 20|6. mźjus 5.; c) a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet

következő módosítása

3. eredményes pźńyázat esetén vźi|a|ja, hogy a támogatásból megvalósu|ő beruházást, a beruházás
megvalósításźtő| szźlmitott 5 évig, eredeti rendeltetésének megfelelően hasznáIja.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. május 5. és a beruházás megvalósításátő| szźtmitott 5 év

4. ahatźtrozat I. porrtja a|apjźnfelhata|mazza aPo|gármesteľt a pá|yźnathoz szükséges dokumentumok,
nyilatkozatok, esetleges költségvetési fonást nem igénylő hiánypótlások a|źirására és a
Nemzetgazdasági Minisztéľium felé történő benyújtására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: 2016. május 5.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy sikeres pźůyánat esetén készítsen előterjesztést a Képviselő-testtilet elé
és tegyen javaslatot a költségvetés módosítasáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: apályźnattttmogatásáról szóló döntés után következő képviselő.testtileti ü|és

B)
6. a nemzetgazdasági miniszter a belüglminiszterrel és az emberi erőfoľľások miniszteľével

egłetértésben _ áltąI meghirdetett Szociólis szakosított ellátdst és a glermekek átmeneti gondozásót
szolgóló önkormónyzati intézmények fejlesztésének, felújítósónak támogatására kiíľt pdlyázaton
indul a Józsefvarosi Szociális SzolgóItató és Gyermekjóléti Központ Időskoľúak Atmeneti otthona _
Ezüstfenyő Gondozóház felĺ,ijítósa céljából a c) pólyózati ąlcél - határozatlan idejű bejegyzéssel
rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban ólló intézmények fejlesztése
v on atko z as ĺźb an brut t ó 3 5 . 4 6 1 . 4 1 7 Ft b eruhóz ąs i o s s zko I t s é g ge I.

Felelős: polgármester
Hatóridő: 2016' mójus 5.
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7. a) a SzociáIis szakosított ellótást és a głermekek átmeneti gondozasót szolgóló onkormányzati
intézményekfejlesztésének, feĺújítósának támogatasára kiírt pályazat benyújtasához osszesen bruttó
I5.46l.417 Ft saját forrast biztosít az általános tartalék terhére.

b) az a) pontbanfoglaltakmiatt az onkormányzat kiadós I]t07-02 cím működési cél és általános
tartalékon beIüI az áItalános tartalék előirónyzatáról - kĺ;telező feladat - 15,4ő2,0 e Ft-oĺ
átcsoportosít a kiadás I ] 60I cím _ önként vállalt feladat -felújítasi előirónyzatóra

c) felkéri a Polgármestert, hogl a kĺ)ltségvetésrőI ,szĺíló rendelet lcĺjvetkező módosításánál az a)-b)
pontb an fo glaltakat v e głe fi g,lel emb e

Felelős: polgarmester
Hatĺźridő: ą) _b) pont esetén 2016. május 5.; c) pont esetén a 20]6. évi költségvetésről szóIó

ľendelet következő módos ítása

8. a határozat 6. pontja szerinti eredményes pólyózat esetén váIlalja, hogl a tómogatasból megvalósuló
beruhazóst a beruhazas megvalósítasdtól számított l0 évig eredeti rendeltetésének megfelelően sajót
fennt artas b an műkö dte t i.

FeIeIős: polgórmester
Hatóridő: 2016. mójw 5.

9. a hatórozat 6. pontja alapjónfelhatalmazza a Polgórmestert a páIyazathoz sziilrséges dokumentumok
aláírásóra és a Magłar Alląmkincstár Budapesti és Pesti Megłei Igazgatósóga felé nrténő
benyújtásóra.

Felelős: polgármester
Hatdridő: 2016.június I.

10. felkéri a polgórmestert, hogł sikeres pályóza1 de az igényeltnél kevesebb pályázati pénzeszlcöz
elnyerése esetén a tovóbbi kaltségelcről tájékoztassa a Képviselő-testiiletet és tegłen javaslatot a
koltsé gvetési fedezetéľe .

Felelős: polgármester
Határidő: a pályózat elbírálásót követően

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zľt., Pénzĺigyi Ügyosztály, Polgármesteľi
Kabinet, Józsefváľosĺ Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjó|éti Kiizpont

Budapest, 2016. május 4.

ĄqL
dľ. Sáľa Botond
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

) lt I

,/ln, łkyál- dr. Mészár Erika
a|jegyző

//ĺ,
tk'

6

2tliü Ml. j ĺ] ĺ


