BUDAPEsT FŐvÁRos III.

KERÜlnľ,

Ónunł-ľnrÁsľĺncynn ÖľronnĺÁľyzłľł
Szám: l/sl53-19lŻ021

JEGYZOKONYV
amely készült Budapest Főváros III. Keľület' obuda-Betásmegyer onkoľmányzat KépviselőtestĹiletének
feladat- és hatáskörében - a 2712021. (I. 29') Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben a
katasztľófavédelemről szőlő 2011. évi CXXVII' töľvény 46. $ (4) bekezdésébenkapott felhatalmazás
alapjźtn - eljáró polgáľmester źital a202l. május 7-én (pénteken) 10.30 óľai kezdette|, aYärosháza

hivataloshelyiségében(1033Budapest,Főtér3. I.em.20.)megtartott_online_polgármesteľi
diintéshozatalľól.
Jelen vannak: Dr. Kiss László polgármesteľ
Puskás Péteľfľakci ővezeto
Szkaliczki Tünde fľakcióvezető
Dľ. Bots Dénes jegyző
Hadnagy Miklós kabinetvezető

Napirend I. pontja: Beszdmoló a Budapesti Rendőr-főkapitónysdg III. keľiileti Rendőrkapitónysdg
2020. évi tevékenységéről, a közbiztonsdg helyzetérőI, a közbiztonsóg érdekében
tett intézkedésekrőI és az azo kkal kapcsolatos feladato król

(rósbel)

Előterjesztő: Szikszó Sóndor r. alezredes, kapitdnysógvezető

Az előterj
Puskás

eszté sben foglaltakkal kapcso latban a frakc ióvezető vé leménye

Péter:
Tünde:

Szkaliczki
Napirend

2.

tźlmogatja,
támogada.

pontja: Budapest Fővdros III. Keriitet otuda-aé*,ismegyer onkormdnyzat 202I. évi
költségvetésének 2 02 l. dprilis 3 0-i hatdrnappal t?jrténő módosítdsa
(Irósbeli)
Előteľjesztő: Dr. Kiss Lúszló polgármester

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péteľ:
Szkaliczki Tünde:

Puskás

Napirend

3.

e

a frakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogatja.

pontja: A szocilźlis igazgatdsról és egyes szocilźlis elldttźsokról saíló 10/2015. (II. 16.)
ii n kormóny zati re n de let módo sítós a
(Irdsbeli)
E l őterj

Az

:

e s zt

ő: T ur g o ny i D dn ie l A

b s o Io

n

a Ip o

lg ór me ste r

lőteľj eszté sben fo glaltakkal kapcso latban a frakcióvezető vé leménye

Puskás

Péter:
Tünde:

Szkaliczki

támogatja,
támogatja.

Napiľend 4. pontja: Döntés a Budapest III. ker. belteriilet 17807/0/A/12 hrsz. alatt nyilvóntartott tdrsashdzi
lakós 1/1 tulajdoni hónyadóra, és a közijs tulajdonból hozzdtaľtozlí tulajdoni illetőségre
vonatkoaí elővlźsdľIdsijog gy akorlós dról
(Irdsbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester
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Az előterj esztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:
Puskás

Napirend

5.

a frakcióvezető véleménye

támogatja,
támogatja.

pontja: Diintés a Budapest III. ker. belteríilet 16478/8 hľsz alatt nyilvdntartott ingatlan t0/124
tulajdoni hónyaddľa vonatkozó elővdsdrldsi jog gyakorlósdról

(Irdsbel)

Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdľmester

Az előterjesztésben fogla|takkal kapcsolatban

Péteľ:
Szkaliczki Tünde:
Puskás

Napiľend

Az

e

6.

a frakcióvezető véleménye

támogatja,
támogatja.

pontja: Dijntěs a Budapest III. keľ. belteriilet 19916/20 hrsz alatt nyilvdntartott ingatlan 1/1
t u l aj do ni h dny ad ár a v o n at ko aj e lőv ós drl ás i j o g gy ako rl ós ltľó I
(Irósbeli)
E lőteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdľmester

lőterj eszté sben foglaltakkal kapcso latban a frakciőv ezető vé leménye

Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

:

támogatja,
támogatja.

Napiľend 7. pontja: óbuda-ľéklźsmegłeľVdrosfejtesztő Nonprolit Ęĺt.2020. évi beszómollíja
(Irósbeli)
E lőteľjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:

Puskás

Napirend

8.

pontja: Egjłfordulós, nyilvúnos pólydzat kiírdsa az ()nkormdnyzat tulajdondban lévő 18024/17
hľsz.-íl, természetben 1033 Budapest, Flóľión tér 3. suźm alatti 1.056 łłŕalapteľiiletíÍ
ingatlanrészének értékesítésére
(Irósbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péteľ:

SzkaliczkiTünde:

Napirend

9.

taľtózkodik'

a frakcióvezető véleménye

támogatja.

pontja: H?020 lľellbased projekt megvalósíttźslźhozkapcsolódó döntések
(Irdsbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolg órmester
Turgonyi Dóniel Absolon alpolgdrmesteľ

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

a fľakcióvezető véleménye

támogatja,
támogatja.

Péter:

SzkaliczkiTünde:

a frakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogatja.

Napirend 10. pontja: Diintés a TFK végleges vóItozatdnak és az ITS véleměnyezěsi vúItozatdnak elfogadósdrót
(IrósbeI)
E lőterjes ztő: Czeglédy Gergő alpolgdľmester
B urj ón Ferenc alpolgdrmesteľ
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Az előteľjesztésben foglaltakka| kapcsolatban
Puskás Péteľ:
Szkaliczki Tünde:

Napirend

11.

a fľakcióvezető véleménye:

tźtmogatja,

támogatja'

pontja: Dijntés civil szervezet részérenyítjtandó tdmogatósról, és a kapcsolódó tulajdonosi
hozzlÍjóruldsróI
(IrósbeIi)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Az előterjesiłésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péteľ:

SzkaliczkiTĹinde:

a fľakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogada.

Napirend 12. pontja: Döntés a III. keriileti Torna és Vívó Egylet egĺedi tdmogatdsdnak elszdmolósdróI
đrdsbelĐ
E lőterj e s ztő: Czeg lédy Gergő alp o lg órme ster

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péteľ:
Szkaliczki Tünde:
Puskás

Napirend

Az

e

13.

a frakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogatja.

pontja: Tulajdonosi hozzdjdľutás módosítósa az onkormdnyzat tulajdonót képező, 18024/17
helyłajzi szómĘ, 1033 Budapest, Flóridn téľ3. satm alatti ingatlanon álIó épiiletben
Iévő, 539,tI nŕ alapteríiletíízenekaľi prlíbateremben a Bérlő, az onun,ąl DANUBIA
ZENEKAR NonproJit Kft óltal elvégzendő beruhózdshoz
(Irđsbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

lőteľj eszté sben foglaltakkal kapc solatban a fr akciőv ezető vé leménye

Puskás

Péteľ:

SzkaliczkiTünde:

:

tálmogatja,
támogatja.

Napirend 14. pontja: Tulajdonosi hozzdjdrulós a 1039 Budapest, Kossuth Lajos iidiłIőparti,63660 hrsz-íl,
10.t47 m2 és a 63659 hľsz-ú, 2.076 m2 teriiletúí ingatlanokat _ vízi-, kerékpdros és
tenisz sporttelepfunkcióval _ (Tomsits Krisztidn egłéniváIlalkozó jogutódjaként) bérlő
GS kÍmai Tenisz Club Kft. dltal végzendő béľlői beruhdzltshoz

(rúsbet)

E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péteľ:

SzkaliczkiTünde:

a frakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogatja.

Napirend I5. pontja: Ingatlanpdlyózatok értékelésehidnypótldsok beéľkezésétkövetően, valamint a
4 5 7/202 I. (IV. 23.) hatdrozat kijavítósa
(Irdsbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Az előterj esztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

a frakcióvezető véleménye:

3. és 4. száműhatározatok elfogadását nem támogatja, a többi határozat elfogadását
támogatja.
támogatja.

Napirend 16. pontja: Döntés a Budapest III. keriilet, belteriźlet 18018 helyrajzi szdmú ingatlan bérlőjének
kéreIméľől
(rlźsbeti)
E lőterjesztő: Czeglédy Geľgő alpolgdrmester
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Az előterj esztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péteľ:

SzkaliczkiTünde:

a frakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogatja.

Nap ił e n d 1 7. p o ntj a : A,,, Ró m ai Kap uj a "

p

dly ltzati fe l h ív d s e lfo g adds

(IrósbelĐ
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmesteľ

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péteľ:
Szkaliczki Tünde:
Puskás

a

a frakcióvezető véleménye

nem támogatja,

támogatja'

Napirend I8. pontja: Szent Margit Rendelőintézet NonproJit Kft. besaźmolója az iskola egészségiig1ĺ
helyzetéről a 201 9/2020-as tanévľevonatkouían
(IrósbeI)
E l őt erj e s zt ő : T uľg o ny i D ón ie I A bs o Io n a Ip o lg drme ster

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:

Puskás

a fľakcióvezető véleménye:

tźtmogatja,

támogatja.

Napirend 19. pontja: Javaslat az i)resen ólIó önkormdnyzati lakdsokfelújítdsikötelezettséggel, Iakossdg részére
kiht púlydzüt titjdn történő hasznosításdra
(Irdsbel)
Előterjesztő: Turgonyi Dónie l Absolon alpolgórmester

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

a frakcióvezető véleménye:

tźtmogatja,
tźtmogatja.

Napirend 20. pontja: Fglnőttfogorvos (40. sz elldtltsi körzet) praxisjogdnak elidegenítése
(Iľósheli)
Előterjesztő: Turgonyi Dóniel Absolon alpolgórmester

Az előteľj esztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:

Puskás

a fľakcióvezető véleménye:

tźlmogatja,
támogatja.

Napirend 2l. pontja: oyodai nydľi iiglelet módosítdsa
(Irdsbeli)
E lőterj e s zt ő : T ur g o ny i D dn ie l A b s o l o n alp

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

o

Ig órme st e

ľ

a frakcióvezető véleménye

támogatja,
támogatja.

Napirend 22. pontja: Dlintés a 2020. évi,,Fogadj örijkbe egl zöIdteríłIetet" pltlydzat elszlźmoldsairól
(IrósbeIi)

E lőterjesztő: B urjón Ferenc alpolgdrmester

Az

e

lőterj esztésben fo glaltakkal kapcso latban a fľakc ióvezető vé leménye

Puskás

Péter:
Tiinde:

Szkaliczki

tźtmogatja,

támogatja.

418

NapirenĺI 23. pontja: Dijntés ibuda-Béklrsmeg1ler Fenntartható energia és Ktíma Akciótervének (9ECAP)
elfogaddsdról
(Irĺźsbel)
E lőterjesztő: B urjón Ferenc alpolgórmester

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:
Puskás

a fľakcióvezetó véleménye

támogatja,
támogatja.

Napirend 24. pontja: EgyiittmíÍködési me g dl lap o dlźs me g k öté s e a M agy ar or s zdg i Vi etn dmia k E gĺe s iłlet év e I
(Irósbel)
E lőterjesztő: Béres Andrds alpolgórmester

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:

Puskás

Napirend

25.

a frakcióvezető véleménye:

tźtmogatja,
tźtmogatja'

pontja: Dlntés az obuda Napja 2021. programok költségvetéséről
(Irdsbel)
Előterjesztő: Béres Andrds alpolgdrmester

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tiinde:

Puskás

a frakcióvezető véleménye:

támogatja,
tźtmogatja.

Napirend 26. pontja: Beszdmoló a Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évben végzett tevékenységéről
(IrósbeIi)

Előteľjesztő: Dr. Bots Dénes jegyző

Az előteľj esztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

a frakcióvezető véleménye:

támogatja,
tźtmogatja.

Napirend 27. pontja: Az onkormónyzat tulajdondban ólIó 62321/54 helyrajzi szómíł, 1039 Budapest, Pais
Dezső utca 2. szdm alatti ingatlanon dlló óvodaépiilet és a kapcsolódó udvaľ részleges
bérbeaddsdra (426 m2 + I.000 m2 terijlettel) vonatkozlÍ nyilvdnos pdtyózat kiírdsa
(IrásbeIi)
Előterjesztő: Dľ. Kirchhof Attila vezérigazgató, ibudaĺ Vagyonkezelő NonpľoJit Złt.

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:

Puskás

a fľakcióvezető véleménye

nem támogatja,

tźmogatja.

Napirend 28. pontja: A 17801/2 hrsz-tł, I00%-ban önkormányzati tulajdonít, 1036 Budapest, Lajos utca
100. szóm alatti ingatlanon dlló épüIetben lévő, 28 łłŕalapteriiletíí iiztethelyiség béľteti
jogdnak dtadása
(IrósbeIi)

Előterjesztő: Dr. Kiľchhof Attila vezérigazgató,

Az

e

ibudai

lőterj esztésben fo glaltakkal kapc so latban a frakc ióvezeto vé leménye

Puskás

Péter:

Szkaliczki

TĹinde:

Vagyonkezelő NonproJít Zrt.

:

támogatja,
támogatja.

sla

Napirend 29. pontja: A 16998/4/A/368 hrsz.-ú, I032 BudapesĄ S7őlő utca 78. szóm alatti, 55 m2 alapterületíí
iroda ismételt, pltlydzaton kíviil tiirténő bérbeadósa Budapest Fővdros III. Keriilet
obuda-Békósmegyeľ Német Nemzetiségi onkormdnyzata ľészére
(Irdsbel)
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, obudai Vaglonkezelő NonproJit Zrt.

Az előterj esztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péter:

SzkaliczkiTĺinde:

a fľakcióvezető véleménye:

támogatja,
tźtmogatja.

Napirend 30. pontja: Az onkoľmdnyzat tulajdonában óltó 18822/12 hľsz.-ti, 1033 Budapest, Szőlőkeľt utca
6. szóm alatti ingatlan udvarón deponóIt beton térkövek értékesítését
célzó póIydzat
kiíľdsa
(rósbeli)
Előterjesztő: Dr. Kiľchhof Attila vezérigazgató, ibudai Vagyonkezelő Nonprolit Zrt.

Az

e

lőterj esztésben foglaltakkal kapcso latban a fr akciőv ezető véleménye:

Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

tátmogatja,

tźmogatja'

Napirend 3I. pontja: Elővósdrlósi joggal történő nem lakds céljdra szolgdtó helyiség (Kabar u 2. Jötdszint I.,
64 0 5 7/I/A/I hrsz,) értékesítése
(Irđsbeli)
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a fľakcióvezető véleménye:

Péter:
Szkaliczki Ttinde:
Puskás

tźlmogatja,
támogatja.

Napirend 32. pontja: A 18822/12 hrsx,.-tí, 1033 Budapest, Sxdlőkert utca 6. szdm alatti ingatlanban raktdrak
ismételt,
7dlyózaton kíviil, tdroló funkcióval törtěnő bérbeaddsa Budapest Fővóros III.
Keriilet obuda-Béklísmegyer onkormdnyzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló
Intézményerłlszére
(Iľltsbel)
Előteľjesztő: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, ibudai Vag1ĺonkezelő NonproJit Zrt.

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

Napirend

33.

a fľakcióvezető véleménye:

támogatja,

támogatja'

pontja: A 16998/II/A/4 hrsz-ti, 1032 Budapest, ZlÍpor utca 69. suźm alatti, t42 ł?ŕalapteríiletíÍ,
i) n k o rmóny zat i t ulaj do n ĺłiizlet h e ly is ég et b ér lő Magł ar M óIt ai S ze r et ets zo Ig dI at
Egslesiilet bérleti szerződésének megsziintetése
(IľltsbeIi)

Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató,

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Pétęr:

SzkaliczkiTünde:

ibuAai Vagyonkezelő NonproJit Zrt.

a fľakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogatja.

Napírend 34. pontja: Döntés az o. S. MEDICAL Kereskedelmi és SzolgóItató KÍt. bérleti díj etengedési
kéľeIméről
(rúsbeti)
Etőterjesztő: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, ituAai Vagłonkezelő NonproJit Zrt.
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Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
támogatja,
Szkaliczki Tĺinde: támogatja.

Puskás

a frakcióvezető véleménye:

Napiľend 35. pontja: Nem lakds célúingatlanok bérbeadósdhoz kapcsollődlí dijntések meghozatala
(Irdsbel)
Előteľjesztő: Dr. Kirchhof Attila vezéľigazgató, óbudai Vagjlonkezelő NonpľoJit Zľt.
Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a frakcióvezető véleménye:
Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

támogatja,
tźłmogatja.

Napirend 36. pontja: A volt békúsmegleriideiglenes piacfelépí'tményeinektérítésmentesbiztosítdsa
ö n

kormdny zati fe nntartds

l,i óvo

dltk részéľe

(IrósbeI)
Előterjesztő: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, ibudai Vaglonkezelő NonproJit Zrt.

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Puskás

Péter:

Szkaliczki

Ti'inde:

Napirend 37. pontja:

támogatja'

a fľakcióvezető véleménye:

tánogatja'

Az ibudai Sport és Szabadidő NonproJit Kft. fetiigyetőbizottsdgi tagjónak
megvdlasztdsa
(Irdsbeli)
E lőt erj e s ztő: S zk al iczk i T ün

Az előteľjesŹésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péter:

Szkaliczki

Tünde:

támogatja,
támogatja'

de

fra

k c ióv e ze tő

a frakcióvezető véleménye:

Zńrt
Napirend

38.

pontja: Az Egészséges Budapest Program keretében ,,omosi gépmíiszerek beszerzése
B udap e st F őv dľ o s II I. Ke r iitet ó h uda- tr ék,źs me gl e r-o n k o r mdny zat részér e az
Egészséges Budapest Pľogram keretén beliil" II iitem tárgldban közbeszerzěsi
eljórds megindítdsa
(Irdsbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban
Puskás

Péter:

SzkaliczkiTünde:

támogatja,

a fľakcióvezető véleménye:

támogatja.

Napirend 39. pontja: Az obudai Vaglonkezelő NonproJit Zrt.-nél _ közszolglźltatósi szerződés atapjón _
vezetett önkormdnyzati követelések esetében a behajthatatlannak minősített kijvetelések
leírási j av as latdnak j óv ó hagy ás a
(Irdsbeli)
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgdrmester

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:

Puskás

a fľakcióvezető véleménye:

nem támogatja,
támogatja.
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Napirend 40. pontja: Felújí'tdsi kötelezettség határidejének meghosszabbítdsa irónti kérelem
(Iľdsbel)
E I őt erj e s ztő : T ur g o ny i D ón ie l A b s o Io n a Ip o lg ĺÍrme s te r

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

a fľakcióvezető véleménye:
támogada,
támogatja azza|,hogy ahatáridő2020.06.Ż9he|yettz)Żl.06.29.|egyen'

Péter:
Szkaliczki Tünde:
Puskás

Napirend 4l. pontja: obudai egłösszegűí hlÍtralékkezelésitlűmogatlÍs meglźtlapítúsórairdnyuló kérelem
elbírdldsa

(ľdsbel)

E lőterjesztő: Tuľgonyi Dóniel Absolon alpolgórmester

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:
Szkaliczki Tünde:

Puskás

a fľakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogatja.

Napirend 42. pontja: Rendkíviili települési tdmogatós megúIlapítósdra iľdnyuló méltdnyosslígi kérelem
eIbírdldsa
1hastelą
E Iőt eľj e s ztő : T urg o ny i D án i e I A b s o l o n alp o lg dr me s te r

Az előteľjesztésben foglaltakkal kapcsolatban

Péter:

Puskás

SzkaliczkiTünde:

a frakcióvezető véleménye:

támogatja,
támogatja.

Napirend 43. pontja: Döntés önkoľmónyzati hatósdgi iigyekben
a) Iakhatdshoz kapcsolódó pénzbeli és természetbeni tdmogatósok iig1ltípus,
b) szocitźIis ügyłtíp us,
c) közter ĺilet-haszndlati iigltíp us,
d) k ö z íltk e ze lői, m u n k a k ezdés i, t uI aj do
e) fakiv óg ós s al kapcs o laÍos iigy e k

n os

i

h o zaźjdľ ullźs

iigl típ us,

(Irdsbel)

Előterjesztő: Dr. Bots Dénes jeglző

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a frakcióvezető véleménye:
Puskás

Péteľ:

SzkaliczkiTünde:

tźlmogatja,

támogatja'

K.m.f.
^Ż7/2021.

Egyeté:;z

(I.29.) Koľm. ľendelet szeľinti

a

Kat.

rében eljáľva ,nu.s

ĺol bekfése alapján a

ĺ^-_ L

Dř. Kiss Lászlő
polgáľmesteľ

-;'Ętr

PuslĺĺsPéteľ
fľakcĺóvezető

Láútam
Dénes
jegyző

W,rl,y

HadnagyWIiklós
kabĺnetvezető
8/a

