
3. számú me]]éklet
okĺrat száma: M..... / 20 1.6.

Módosító okirat
:

I

: n'}ózsefuáľosi SzociáIis Szotgáltató és Gyermekiólétĺ Központ 2015. iúlius 22.napjánkĺadott a
i sudapest |ózsefuárosi onkormányzat Képviselő testĺileie ALB3/2}15. (VI.25.) okĺ..t számú
. alapÍtó okiratát az államháztartásróI sző|ő 2o11' évi cxcv. ttiľvény 8/A. s-a alapján - a Buda-
: pest |ózsefuáľosÍ onkormányzatKépviselő-testtilet ..,../20Ĺ6, ox.os.j számú hätÁrozatfuafr-
. EYeIemmeI - a következők szerint módosítom:

, 

. 
7-. Az alapító okirat 5.1. pontjában foglalt szöveg helyébe a következő szöveg lép:

j 5.1. A költségvetési szerv vezetőjénekmegbízási rendje:
:

i: A koltségvetésĺ szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise-
; lő-testülete nevezi kĺ határozott legfeljebb 5 éves időtartamra, menti fel vagy megbízásátvisszavonja. a kozalka]mazoütak jogállásáról sző|ő 7992. évi ĐfiIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállá-i sáról sző|ő 7992. év|XXKII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóIéti és gyermekvédelmiága-1. zatban történő végrehajtásárő| sző|ő 257 /2000. (XI|.26.) Korm. rendelet szerin| az egĺéb munkálta-. tói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairőI sző|ó 201't' évi CL)OCXIX' törvény al. $ (7) be-. 

kezdése,67. s (1] bekezdés g) pontja alapján a Polgármester gyakorolja.
A kö lts é gvetési s z eľv gazd asági v ezetőjének m e gbízási ren d j e :

. A költségvetési szerv gazdaságí vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy a megbĹ
zás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A gazdaságivezető
felett az egyéb munkáltatóÍ jogokat a lózsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
vezetője gyakorolja.

|elen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest,2016.

dľ. Kocsis Máté
polgármester

P.H.
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4, szź.ĺľlű melléklęt

Alapító okirat
m ó d osítás okkal egys éges sz erkezetb e fo glalva

Az államháztartásról szőI'ő 2oI7. évi cxcv. ttirvény B/A. $-a alapián a |ózsefuárosi SzociáIis
Szolgáltató és Gyermekióléti Ktizpont alapító okiratát a következők szeľint adom ki:

1. A költségvetési szeľv
megneve zése, széIďlelye, telep helye

7.1. A költségvetési szerv
1'1.1. megnevezése: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1.1.2. rövidített neve: JSzSzGyK

7.2. A költségvetési szerv
7.2'7. szél<helye: 1 0B 1 Budapes! N épszínház utca 22.

l.Z.f- tel
te]enhelv mesnevezése teleohelv címe

L
}ózsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ - Család- és Gyeľmekjólé-
ti Közoont

10B9 Budapest, Kőris utca 35.

z
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Kĺizpont . Gyermekek Átmeneti
0tthona

1088 Budapest SzentkiráIý utca ].5. I. em.

3 1086 Budapest, Magdolna utca 43. föIdszint 3.

4
1086 Budapest Magdolna utca 43. földszint
xv.

5 1089 Budapest, Sárkánv utca 14. földszint 1.

6 1083 BudapesL Illés utca 18. föIdszint B.

7 1086 Buđapest, Karácsony Sándor utca 22.7,22.

I 1089 Budapest, Kőľis utca4/a.t.9.

9 JSzSzGyK-Házi segÍtségnyujtás és Szociális
étkeztetés

1089 Budapest, orczy út 41.

10 Ezüstfenvő Gondozőház 1.087 Budapest Kerepesiílt29 /a.

Í7 Ci}diímen Idősek Klubia 1081- Budapest, II. ĺános Pál pápa tér 17.

12 Víe otthon Idősek Klubĺa 1084 BudapesĹ Víg utca 18.

T3 ŐszÍkék Idősek Klubia 1082 Budapest, Baross utca 109.

74 Reménvsusár Idősek Klubia 1084 BudapesL Mátvás tér 4.

,LJ Nanľaforsó Idősek KIubia 1089 Budaoest, Delei utca 34.

76 Máwás Klub 1084 BudapesĹ Mátvás tér 12.

L7 Értelmĺ Foeyatékosok Napközi Otthona 1-0B2 Budapest' Kisstáció utca 11.

1B 1084 Budapest Déri Miksa utca 3. föIdszint 4.

L9 ].086 BudapesL Koszorú utca 4-6.

\
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zo 1086 Budapest Szerdahelvi utca 5.

2t 1086 Budapest Bauer Sándor utca 9-].1' föld-
szint 1.

22 1.0B4 Budapest, lózsef utca 57. fö]dszint 2.

23 10B4 BudapesĹ lózsefutca 59. föIdszint 4.

z4 10B1 Buđapest' VavÁdám utca 4..l.'z2.

25 1081 Budapest, VaV Ádám utca 6. foldszint 9.

26 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 26.7.21.
27 1089 Budapest, Kőris utca4/A.fĺildszint 1.

ZB 1089 Budapest' Kőris utca 11. földszint 13.

29 1082 Budapest, Kisfaludv utca 10-72.1,.78.

30 1086 Budapest, Luiza utca 34. féIemelet 16.

31 10B6 BudapesĹ Dobozi utca 17.1'20.
32 1089 Budapest Dusonics utca 14. félemeletl.
33 1089 Budapest, Dugonics utca 16.1.1-7.

34 10B9 Budapest, Kálvária utca 10/B.1.18.

35 10B9 Budapest, Kálvária utca 26. földszint 9.

36 10B6 Budapest' Masdolna utca L2.fö|dszintZ.
37 1086 Budapest, Magdolna utca 41. földszint 4.

3B 1083 Budapest, Tömő utca23/B.fĺildszint 6.

39 1083 BudapesĹ Tömő utca 56. fö]dszĺnt 19.

40 10B3 Budapest, Tömő utca 60. föIdszint 14.

4T 1081 Budapest II' János Pál pápa tér 4.

42 10B3 BudapesĹ Losonci tér 1.

43 1084 BudapesL Német utca 14.

44 1089 Budapest Vaida Péteľ utca 25-3t.

45 10B6 Budapest Bauer Sándor utca 6-8.

46 1085 BudapesL Somogyi Béla utca 9-15.

47 1084 Budapest Tolnai Laios utca 11-15.

48 1086 Budapest Dankó utca 16. földszint

49 1086 Budapest Dobozi utca 23. földszint

50 1086 Budapest Szerdahel5ri utca 13. fszt

z. Akĺiltségvetési szeľv
alap íüísával és megszíĺnésével ii ssz efiiggő ľendelkezések

!ľ
.ĺ.í,,

i{

2.7, A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. május 01.
2.2. A I SZerV kö1 Ľési szervének

megnevezése székhelve

1 ĺózsefuárosi Családsesítő SzolsáIat 10 B 1 Budap est, Népszínbáz utca 22,

z Józsefuáľosi GyermekjóIéti SzolgáIat Gyer-
mekekÁtmenetĺ otthona

1089 Budapest Kőris utca 35.



a
J JózseFĺárosi SzociáIis Intézmények Gazdasá-

gi Hivatala
1089 Budapest, Kőris utca 35.

4 ő szir őzsa Gonđozó Szoleálat ].089 Budapest, orczv út 41.

5 |ózs efvárosi Intézménvmííködtető Központ 1082 Budapest. Baross utca 84.

3. A költségvetési szeľy iľányÍüísa, feltigyelete

3..J.. A koltségvetési szerv irányÍtó szervének

3.1.1.. megnevezése: Budapest Főváľos VIII. kerület |ózsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testüIete

3.7.2. szélłlelye : 1 0B 2 Budapest, Baross utca 63 - 67,

3.z. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosĺ onkormányzat

3.2'2. szé|<helye: 1082 Budapest Baross utca 63- 67 .

4' A k.iltségvetési szeľv tevékenysége

4.7' A költségvetési szerv közfeladata:

J ózsefu áros közigazgatási területén

A Magyaroľszág heýi önkormányzatairóI szó|ő 2OL1. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
MötV) 23. s (5) bekezdés 11' pontjában foglaltak szerint köteles gondoskodni a szociális alapellá.
tásról.

A szociális igazgatásľól és a szociális ellátásokról szóló L993' évi III. törvény (a továbbiakban: Szt)
86. s (1] bekezđés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások.
kĺilönos tekintettel családsegítés. A 86. $ [2) bekezdés dJ pontja alapján a szeméýes gondoskodást
nyujtó szociális alapszolgáItatásokat és szociális szakosított ellátást lát el, továbbá az Szt 65. s (1)
bekezdésében meghatározoLt je|zőrendszeres házi segítségnyuitást önként váIIaIt feladatként biz-
tosítja.

A ryermekek védelméről és a gyámügyl igazgatásről szóló 7997. évi X)fiI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyvt) 94. s (3] bekezdés dJ pontja alapján személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokat lát eI, valamĺnt önként vá]Ialt feladatként }ľízĺslakásokat működtet.

Józsefuáros közigazgatásÍ teriiletén kívül

Budapest Főváros VIII. kerület }ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testÍiletének a L43/20t2,
(IV.19.J számú határozataalapján határozottidőre20L2. május 01. napjától f017. áprťlis 30. nap-
jáig megkötĺitt ellátasi szerződés szerint a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. keľület 0n-
kormán5zat közigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóIéti alap-
ellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azonbelül girermekek átmeneti otthona 1 férőhelytekin-
tetében, valamint a szabad férőhelyekterhére további V. kerületi ryermek fogadása'

Budapest Főváros MII. kerület |ózsefuárosĺ onkormányzat Képviselő-testĹiletének a 362/2072.
(x.l8.) számú határozata alapján határozott időre 20t2. november 01, napjától 2017. október 31.
napjáig megkötött ellátásĺ szerződés szeľint a Budapest Főváros VI. kerrilet Terézváľos 0nkor-
mányzatkozigazgatási teľüIete, szeméIyes gondoskodás keretébe taltoző gyermekjólén alape||á. 
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tás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül ryermekek átmeneti otthona 1. férőhely tekĺnte-
tében, valamint a szabad férőhelyek terhére további VI. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testüIetének a 99/2aI4.
[V.14.) számú,határozata alapján határozatlaniđőre 2074, június 01' napjától megkötött ellátási
szerződés szerínt a Budapest Főváros II. kerüIeti Onkormányzatközigazgatásĺ területe, szeméIyes
gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon
beIüI gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére
további II. keľületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerüIet lőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 309/2006,
(vI.29.) száműhatározata alapján határozatlan időre 20O6.januáľ 01. napjától megkötcitt e]látási
szerzőđés szerint a Budapest Főváros II. kerüIeti onkormányzatkłizi1az1atási tertilete, személyes
gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás _ azon belül foryatékos illetve
autista személyek nappalĺ ellátása biztosítása 1. férőhely tekintetében.

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testtiletének 373/207L.
(x.15.J számú határozata, valamint a386/2013. (x.16.) számú határozata alapján határozatlan
időre 2017' október 01. napjától 2 fő, zo1'4.január 01. napjától további 1 fő tekĺntetében megkĺi-
tött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros IX. keľtilet Ferencvárosi onkormányzatköz-
igazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe taÍtoző szociális alapellátás, nappali ellátás -
azon belül fogyatékos illetve autista szeméIyek nappali ellátása biztosítása.

A VIII. kerüIet terüIetén található kĺiznevelési intézmények funkcionális feladataĺnak ellátasą
az étkeztetés biztosÍtása áIlami és önkormányzati fenntaľtású intézményekben. Az óvodák ese-
tében, mint önkormányzati fenntartású intézmények, gazdálkodási feladatok ellátása.
onkormányzati fenntartású intézmények:
o Napraforgó EgJresített óvoda
o Naprafoľgó Egyesített ovoda Gyerek.Viľág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvodája
. Napraforgó Egresített ivoda Katica Tagóvodája
. Naprafoľgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú Tagóvodája
. Naprafoľgó Egyesített ivoda Mesepalota Tagóvodája
. Napľaforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája
. Napraforgó Egtrresített ovoda NapsugárTagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány Tagóvođája
. Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-TI-KA Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségváIlalás és az egymás közöttí munkamegosztás rendjét együtünííködésĺ megállapo-
dás szabá|yozza.

Á]lamĺ fenntartású intézmények:

o Deák DiákÁltalános Iskola
r Losonci Téri ÁItalános Iskola
o BudapestVIII. Kerületi Németh Lász|óÁltalános Iskola
o Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola
. Vajda Péter Ének-zenei Áhalános és Sportiskola
. Lakatos MenyhéľľÁltalános Iskola és Gimnázium
o |őzsefuárosi Egiséges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és ÁIta]ános Iskola

Az áI|ami intézményfenntartó központ által fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények közétkezte-
tésének biztosítása az alábbi intézményre vonatkozóan:
. Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

\
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4.2' A köItsésvetési szerv fő k áIlamháztartási szakágazati besorolása:

szakáEazatszáma szakáeazat m e gn evez ése

1 889900 M.n.s. egyéb szociáIis ellátás bentlakás nélktil

4.3. A költségvetésĺ szerv alaptevékenysége;

- A Szociális igazgatásróI és szociális ellátásokról sző|ó 1993. évi III. törvény, valarnint a

Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról sző|ó 1997, évi XXX. torvényben megha-
tározoLt alapellátások és szakosított e]]átások egyes formáit biztosítja.

- Időskorú és demens személyek nappali valamint, átmeneti ellátása" szociális étkeztetés biz-
tosítása, többleďe]adatként népkonyha működtetése. Az egyének és családok szociális és
mentáIhigiénés ellátása, a családi rendszer működési zavarainak megelőzése, a kialakult
problémák megoldása.

- Szenvedélybeteget fogyatékos személyek nappali ellátásánakbiztosítása.

- Hajléktalan személyek részére lalĺňatás segítése.

- Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, és er-
kölcsi fejlődésénet jóléténet a családban töľténő nevelésének elősegítését, aveszé|yezte-
tettség megszüntetését, a gyermekek családiábóI történő kiemelésének megelőzését
Gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, gyermekek átmeneti e]látása.

- A háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvételle] és az ađósságkeze-
lésseI kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

- Az ĺntézmény feładata a kĺizfeladatot ellátó koznevelési intézmények szalanai feladatellátá-
sához szükséges eszközök beszeľzése, a közétkeztetés ellátásą a pénzügyi-számviteli- gaz.
dáIko dásĹtervezési feladatok ellátása'

- Az alábbi VIII. kerület területén található önkormányzati fenntartású köznevelési intézmé-
iztosÍtasa.esetében étkeztetés b

Napraforgó Egyesített ivoda 1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9.

Napľaforgó Egyesített óvoda Gyerek-Viľág
Tasóvodáia

1082 Budapest, Baross utca 111/b.

Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz
Tasóvodáia

1-083 Budapest, Baross utca 93.

Napraforgó Egyesített Tvoda Kincskeľeső
Tasóvodáia

1089 Budapest Bláthy ottó utca 35.

Napraforgó Egyesített ovoda Vrárunk Rád
Tasóvodáia

1086 Budapest, Csobánc utca 5.

Napľaforgó Eryesített óvoda Napsugár Tag-
óvodáia

1086 Budapest, Dankó utca 31

Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú Tag-
óvodáia

10B6 Budapest, Koszorú utca 14-16.

Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág
Tasóvodáia

1081 Budapest, Kun utca 3.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Mesepalota
Taeóvodáia

10B5 Budapest Somogtrri Béla utca 9.15.

Napľaforgó Esyesített ovoda TA-TI-KA Tag. 10BB Budapest, Rákóczi út ]-5.
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óvodája

Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang Tag.
óvodája

1-087 Budapest,Százados út 14'

Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány
Tagóvodáia

1083 Budapest Szigony utca l_8.

Napľaforgó Egyesített óvoda Csodasziget
Tagóvodáia

1.083 Budapest, Tĺjmő utca 3B/A.

Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép
Tagóvodáia

1086 Budap est, Szíizutca 2.

Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvo-
dáia

1089 Budapest Vajda Péter utca 37.

ż'
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4,4. A köItsé

4.5. A koltségvetési szerv illetékessége, működési teľüIete:
Budapest Főváros VIII. kerĺilet|ózsefuárosi onkormányzatkozigazgatásÍ terúlete.

łi
l.; r -"
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szerv a|aptevéker nek kormánvzatĺ funkció szerinti mesielölése:
kormányzati fu nkciószám kormányzati fu nkció megnevezése

I
013360 Más szerv r észére végzett p én zugý-gazdálkodási, üzemelte-

tési, egyéb szolgáltatások
1
L 04123L Rövid időtartamri közfoglalkoztatás
3 041232 Start- munka program - Téli közfoe]alkoztatás
4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5 041236 országos kĺizfo glalkoztatási program

6 096075 Gyermekétkeztetés köznevelésĺ intézményben
096025 MunkahelyÍ étkeztetés köznevelési intézménvben

8 70L1,42 Szenvedélybetegek nappali ellátása
9 L01221 Fog}ratékossággal éIők nappali ellátása

10 102025 Időskorúak átmeneti ellátiísa
LT 102026 Demens betegek átmeneti ellátasa
72 102037 Idősek nappali ellátiísa
13 L02032 Demens betégek nappalĺ ellátása
74 L04012 Gyermekek áüneneti ellátása

15 704037 Intézményen kívrili gyermekétkeztetés

L6 704442 Család és ryermekjóléti szolgáltatások
T7 104043 Család és gyermekjóléti központ

1B
704060 A gyermeket fiatalok és családok életninőségét iavító

1ľogľamok
L9 106010 Lakó ingatlan szqciális célú bérb eadása, tizemeltetése
f0 L0705L SzociáIis étkezietés

z1 107052 Házi segítségnyúitás

22 107053
I elzőr endszeľes házi seeítsémuiitás

23 707070 M en ektiltet befogadottak oltalmazottak ideigl enes eltátása
és támogatása



5. A költségvetési szeľv szervezete és míĺködése

5.1.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A koltségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerĺilet }ózsefuárosi onkormányzat
Képviselő.testtilete nevezí ki határozott, Iegfeljebb 5 éves időtartamra, menti fe|vagy megbízá-
sát visszavonja a közalkalmazoťtak jogá||ásárőlsző|ó .J'992. évi }cfiIII. törvény, valamĺnt akoz-
alkalmazottak jogáIlásáróI szóIó !992. évi XXXIII' torvénynek a szociális, valamint a gyeľmekjó-
létĺ és ryermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáről sző|ô 257/20Oo;. (XII.26.) Korm.
rendelet szerint az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helý onkormányzatairól szóló
2071' évi CLXxxx. törvény 41. s [7) bekezdése, 67' s [1.j bekezdés g) pontja alapján a Polgár-
mester gyakorolja.

A köIts égvetési sze rv gazdasági vez etőj ének megb ízási ren dj e:

A kĺiltségvetési szeľv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy a
megbízás visszavonása, díjazásának megáIlapítása a polgármester hatáskörébe tartozik A gaz-
dasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a |ózsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője gyakorolja.

6. Zárő ľendelkezés

|elen alapító okiľatot 2015' auguszfus 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2013. november 20. napján ke|t, 42I/2013. [xl.z0.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Budapest 2016.

Az á||amháztartásról szóló törvény végľehajtásáról sző|ő 368/2011. (nI. 31.) Korm. rendelet
5. s (4) bekezdése alapján a Maryar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okĺrat módo.
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak aJőzsefuárosi Szociális
SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 2016. napján kelt,

ö;h;ffi;;ä;;iä**il.iäTlíľl#ľImazandó 
M...../2076. okiratszámú módosító okĺrattal

Budapest 2016.

5,z. A koltségyetési szenmél alkalmazásban állo személyek iogviszon

foglalkoztatási iosviszonv i osviszo nyt szabá|v oző i osszabálv

7

közalkalmazotti j ogviszo ny 1992. évľxXxII. törvény, valamint a közalkalmazottak jog-
állásáról sző|ő 1992. évi ĐfiIII. törvénynek a szociáIis, va-
lamint a ryeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban törté-
nő végrehajuísáról sző|ő 257 /2000. (xII.26.) Korm. rendelet
szerint

2 meebízási iosĺ'iszonv Polsári törvénvkönwről szóló 2013. évl V. torvénv

3 munkavĺszonv a munka törvénvkönwéről sző|ő2012. évi I. törvénv

Magyar Államkincstár

\


