15/2017. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülés képviselőtestületi ülésről, mely 2017. május 26-án, csütörtökön 8 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású
alpolgármester, Fodor Ákos, Ráki István, Kurucz Attiláné és Zsiros Sándor Józsefné
képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 6 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Fazekasné Baksi
Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai
Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár vezető,
Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezető, Fenyő Márk Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ÉszakMagyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Dr. Péter András belső
ellenőr, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető
Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezetője, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Takácsné Szabó
Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Dr. Péter András
belső ellenőr, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető
Érdeklődőként jelen van: A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: indítványozta továbbá, hogy a kiküldött pótelőterjesztéseket
tárgyalják meg a mai testületi ülésen. Kérte, hogy 6. napirendi pontként Berki Elemér
kérelméről előadó: polgármester, 7. napirendi pontként Kérelem Sportcsarnok és Kompház
használatára előadó: polgármester – tárgyaljanak. A pótelőterjesztéseket a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok
felvételéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2017. (V. 26.) Kt.
határozata napirendi pont felvételéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja a megküldött pótelőterjesztések szerint
6./ Berki Elemér kérelme
Előadó: polgármester
7./ Kérelem Sportcsarnok és Kompház használatára
Előadó: polgármester
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy az elhangzott módosításokkal szavazzanak az ülés
napirendjéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ 2016. évi költségvetés előirányzat módosítása, költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: jegyző
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: polgármester
3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról

Előadó: polgármester
4./ Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda csoportszoba területének bővítési kérelme
Előadó: Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője
5./ Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető

beosztás pályázati eljárásában szakértői bizottság létrehozása, és a bizottság tagjainak
megválasztása
Előadó: polgármester
6./ Berki Elemér kérelme
Előadó: polgármester
7./ Kérelem Sportcsarnok és Kompház használatára
Előadó: polgármester
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ 2016. évi költségvetés előirányzat módosítása, költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3., 4. 4/a számú mellékletét képezi.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról
szóló kormányrendelet szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos
előírásokat. A 2016. évi előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítás, a Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány miatt kerül sor.
Az előirányzat módosításának elfogadását követően kerülhet sor a 2016. évi költségvetésről
szóló rendelet módosítására.
Szilágyi László polgármester: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az
előterjesztésről.
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Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt
a 2016. évi költségvetés előirányzat módosításról és a költségvetési rendelet módosításáról. A
bizottság támogatja az előirányzat módosítás és a 2016. évi költségvetési rendelet
módosításának elfogadását.
Szilágyi László polgármester: kérte a testületet, hogy fogadja el a 2016. évi előirányzat
módosítási javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2017. (V. 26.) Kt.
határozata a 2016. évi előirányzat módosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi előirányzat módosítási
javaslatot az alábbi tartalommal hagyja jóvá.
Alsózsolca Város Önkormányzata
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány
Kiadási előirányzat
(Ft-ban)
Növekedés (+)
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátások
Egyéb pénzbeli és természetbeni
0542161 gyermekvédelmi támogatások
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű
0535571 kiadások

Csökkenés (-)

104051

9 645 400
17 400
Bevételi előirányzat (Ft-ban)
Növekedés (+)

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátások
Egyéb működési célú támogatások bevételei
0916021 államháztartáson belülről-központi kezelésű
előirányzatok

Csökkenés (-)

104051

9 662 800

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy fogadják el a 2016. évi költségvetésről szóló
1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet-tervezet szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca Város
Önkormányzat képviselő-testületének 10/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletét a 2016.
évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4/b. számú melléklete tartalmazza.
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5., 6., 7. és 7/a számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a megküldésre került beszámoló egyre átfogóbb, részletesebb.
A bevételek és kiadások részletesen magyarázatra kerültek a szöveges értékelésben, a
táblázatok pedig tartalmazzák a módosítások eredményét. a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalt a zárszámadásról.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt
az előterjesztésről és elfogadásra javasolta a zárszámadásról szóló szöveges előterjesztést, a
könyvvizsgálói jelentést és a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletet.
Szilágyi László polgármester: a számadatok tükrében megállapítható, hogy a településen
minden rendben megy, az önkormányzat jól gazdálkodik. Kérte a testületet, hogy
szavazzanak a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2017. (V. 26.) Kt.
határozata a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Győrffi Dezső könyvvizsgáló által
elkészített könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról. Könyvvizsgáló úr részletesen értékelte a
2016. évi költségvetést, táblázatokkal és számadatokkal alátámasztva az önkormányzat
gazdálkodását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2017. (V. 26.) Kt.
határozata a könyvvizsgálói jelentés, értékelés elfogadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Alsózsolca Város
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendelet tervezetének és egyszerűsített
beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztésben foglalt
tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2016. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca Város
Önkormányzat képviselő-testületének 11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletét a 2016.
évi pénzügyi terv végrehajtásáról.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 7/b. számú melléklete tartalmazza.
3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Péter András belső ellenőr: a 2016. évben a tervezésnek megfelelően történtek meg az
ellenőrzések, melynek részletes elemzését tartalmazza az éves ellenőrzési jelentés.
Szilágyi László polgármester: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a belső
ellenőr 2016. évi ellenőrzési jelentéséről.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatta a belső ellenőr jelentésének az elfogadását.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület támogatását a 2016. évi belső
ellenőrzési jelentés elfogadására.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2017. (V. 26.) Kt.
határozata Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. éves belső ellenőrzési jelentéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.)
49. § (3a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzat 2016. éves
ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Dr. Péter András belső ellenőr és Győrffi Dezső könyvvizsgáló 8 óra 10 perckor távoztak az
ülésteremből.
4./ Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda csoportszoba területének bővítési kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Takácsné Szabó Zsuzsanna a 2. sz. Óvoda vezetője: a beadott előterjesztésben részletesen
leírta kérését és az alábbi kiegészítést tette meg: Az óvoda működéséhez évek óta meg kell
5

kérni a törvény értelmében a 20%-os létszámtúllépési engedélyt, mert olyan nagy számmal
jelentkeznek az óvodájukba. A 3. életévet betöltött gyerekeknél nincs mérlegelési lehetőség
arra, hogy a gyermeket felvegyék-e vagy sem az óvodába, ezt kötelező megtenniük. A
születések számát átnézve az elkövetkezendő években is magas létszámú gyermeket kell
felvenniük, így az óvodába kötelezően beírandó gyermekek elhelyezése nem megoldott. Az
önkormányzattal többször pályáztak óvoda bővítésre, azonban eredménytelenül. Az 5. csoport
alapterületének bővítésével nemcsak a felvehető gyermekek felvétele válik megoldottá. Mivel
a belső átalakítás nem építési engedély köteles, továbbra is fennmarad a pályázatok
benyújtásának lehetősége, amellyel a teljes korszerűsítést el lehet elvégezni.
Szilágyi László polgármester: az óvodában a kistermet bővítenék és a földszinti és emeleti
csoportszobák közötti falak bontásával, korszerűsítésével átmeneti megoldással jutnának el
oda, hogy helyt tudjanak adni az egyre növekvő létszámú óvodáskorú gyermekeknek. Az
említett átalakításhoz a terv elkészítése és a költségek kiszámítása folyamatban van. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda csoportszoba
területének bővítési kérelméről.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta az Óvoda 5. csoportszobájának bővítését, a földszinti és emeleti csoportszobák
korszerűsítését azzal a kiegészítéssel, hogy a költségeket a tartalék terhére biztosítsák.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2. sz. Óvoda átalakításáról és a
költségek fedezéséről az említettek szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2017.
határozata az Alsózsolcai 2. sz Óvoda felújításáról

(V. 26.) Kt.

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda 5.
csoportszobájának bővítését, a földszinti és emeleti csoportszobák korszerűsítését. Az
intézményben az átalakítási költséget a képviselő-testület a tartalék terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető

beosztás pályázati eljárásában szakértői bizottság létrehozása, és a bizottság
tagjainak
megválasztása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint
a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú,
a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg és a
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve
a vezetői megbízásról. A bizottságok tagjainak javasolt személyek: Smizsánszkyné Marján Ida
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közoktatási szakértő, Ráki István és Dr. Mádai Ákos. Kérte, hogy döntsenek a szakértelemmel
rendelkező bizottság létrehozásáról és annak összetételéről.
Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester és Ráki István képviselő-testületi tag a
napirendi ponthoz kapcsolódó szavazásokhoz bejelentették érintettségüket.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy az Alsózsolcai 2. sz.
Óvoda magasabb vezetői pályázat elbírálásához az előterjesztésben foglaltak szerint
döntsenek a bizottság létrehozásáról és tagjairól.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
115/2017. (V. 26.) Kt.
határozata az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda magasabb vezető beosztás betöltése tárgyában
kiírt pályázati eljárásában szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozásáról és a
bizottság tagjairól
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
magasabb vezető beosztás betöltése tárgyában kiírt pályázati eljárásban a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázók meghallgatására,
illetve a benyújtott pályázatok véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz
létre.
A bizottság tagjai:
- Smizsánszkyné Marján Ida közoktatási szakértő,
- Ráki István,
- Dr. Mádai Ákos.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde magasabb vezetői pályázat elbírálásához az előterjesztésben foglaltak szerint
döntsenek a bizottság létrehozásáról és tagjairól.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
116/2017. (V. 26.) Kt.
határozata a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető beosztás betöltése
tárgyában kiírt pályázati eljárásában szakértelemmel rendelkező bizottság
létrehozásáról és a bizottság tagjairól
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
magasabb vezető beosztás betöltése tárgyában kiírt pályázati eljárásban a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázók meghallgatására,
illetve a benyújtott pályázatok véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz
létre.
A bizottság tagjai:
- Smizsánszkyné Marján Ida közoktatási szakértő,
- Ráki István,
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- Dr. Mádai Ákos.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Berki Elemér kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Berki Elemér Együtt Veled Országos Egyesület Alsózsolcai
megalakulása alkalmából kérte, hogy 2017. 05. 28. napjára 10 órától 15 óráig a Sajó parti
pihenőházat igénybe vehessék, térítésmentesen. Berki Elemér a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsági ülésen személyesen is elmondta az igénylés indokát. Kérte a Zsiros Sándor
Józsefnét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta, hogy a kérelemnek megfelelően, térítésmentesen biztosítsák a Kompházat a
rendezvény idejére.
Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője: Berki Elemér
érdeklődött arról, hogy mi a módja annak, hogy a Kompházat igénybe vehessék, de arról nem,
hogy ebben az időszakban szabad-e a Sajó-parti pihenőház. Javasolta, hogy a testület úgy
támogassa a létesítmény igénybevételét, hogy amennyiben vele egyeztet.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy Berki Elemér kérelmének
helyt adva a bizottság támogatja, hogy a Sajópari pihenőházat 2017. május 28. napjára,
rendezvény céljára térítésmentes biztosítja a létesítményt a Közösségi Ház vezetőjének
egyeztetését követően.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2017.
(V.26.) Kt.
határozata Berki Elemér Sajó-parti pihenőház igénybevétele iránti kérelemről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Berki Elemér alsózsolcai lakos
kérelmének helyt adva az Együtt Veled Országos Egyesület Alsózsolcai Szervezetének
megalakulása céljából 2017. május 28. napjára, 10 órától délután 15 óráig a Sajó-parti
pihenőház használatát térítésmentesen engedélyezi az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár
vezetőjével történő egyeztetését követően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Kérelem Sportcsarnok és Kompház használatára
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12 . számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester: a Dr. Ámbédkar Iskola jelezte, hogy 2017. június 6-ára sport
és kulturális programot szeretne szervezni a Sportcsarnokba és a Kompházba diákjaik
számára. Kérvényezték, hogy a bérleti díj megállapításától a testület szíveskedjen eltekinteni,
mert iskolájuk 2016/2017-es tanévben a bérleti díjat kifizette, viszont a bérelt intézményt nem
használták, mert az iskola időközben Miskolcra költözött.
Kérte a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta a Sajó-parti pihenőház biztosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy az iskola kérelmének helyt adva támogassák a
rendezvény térítésmentes megtartását az adott időpontban a Sportcsarnokban és a
Kompházban.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2017.
(V. 26.) Kt.
határozata a Dr. Ámbédkar Iskola Sportcsarnok és Sajó-parti pihenőház igénybevétele
iránti kérelemről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Ámbédkar Iskola kérelmének
helyt adva diákjaik számára 2017. június 6. napjára a Sportcsarnokot 900 - 1000 óra között, a
Sajó-parti pihenőházat 900-1400 óra között térítésmentesen biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 08 óra 18
perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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