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Budapest Fővá ros X. kerület Kőbánya i ö nkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Közművelődési Bizottság 2021. augusztus 24-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. em. 200.) 
megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.05 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, 
Dr. Horváth Márk, Major Petra, Papp Zoltán, a Bizottság képviselő tagjai, 
Gerzson Sarolta, Kollátosz Fotisz, Zsolt Ferenc, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság képviselő tagja 
Bolyán András, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
D. Kovács Róbert Antal 
Weeber Tibor 
RadványiGábor 
Somlyódy Csaba 
Dr. Ács Viktória 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Szüts Korinna 
Kuróczi Pál 

Meghívottak: 
Nagy Attila 

Dr. Kappel Patrícia 
Dr. Erdei Katalin Judit 

jegyző 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Titkárság vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 

Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közművelődési Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság S fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss Gyöngyi vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 
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A Közművelődési Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[10/2021. (VIII. 24.)]: 

1. A „Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása (364. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sportkoncepciója 2021-2024." című 
dokumentum jóváhagyása (3 7 4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett 
tevékenységéről (382. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. A Kőbányai Gesztenye Óvoda részére további egy fő gyógypedagógus álláshely biztosítása 
(363. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A civil szervezetek és egyházak 2021. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (369. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A 2020/2021. nevelési év óvodai beszámolói (370. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A 2021. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása (356. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A „Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Közli, hogy a pályázatban már a tavalyi év folyamán is az emelt összeg mellett - egy főre 
esően 100 OOO Ft/fő jövedelem mellett - lehetett pályázni, amelyben a kőbányai lakcímmel 
rendelkező általános iskolások 5 OOO Ft-ot, a középiskolások pedig 10 OOO Ft tanulmányi 
ösztöndíjat kaphatnak. Egy kicsit emelkedett a pályázók száma az előző évekhez képest, amikor a 
legalacsonyabb 41 volt. Most 60 pályázat érkezett, igaz ebből 11 pályázat érvénytelen volt: a 
meghatározott pályázati feltételeknek nem felelt meg, a tanulmányi eredmények rontása vagy nem 
elérése esetén, vagy pedig a pályázati feltételként kiírt egy főre eső jövedelmet meghaladták. A 60 
pályázatból tehát 49 pályázat volt érvényes, 25 általános iskolás és 24 középiskolás támogatásáról 
fognak most dönteni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 364. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Közművelődési Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal „A „Kőbánya Számít Rád" szociális alapú 
tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról" szóló 364. számú előterjesztést támogatja 
[11/2021. (VIII. 24.)]. 
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2. napirendi pont: 
A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sportkoncepciója 2021-2024." 

című dokumentum jóváhagyása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. 

Radványi Gábor: Volt már egy korábbi alap, a korábbi sportkoncepció, hiszen nagyon sok dolog 
nem változik és azt átvették ebben az anyagban, illetve a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője - ha 
már nem is új vezető - a sportkoncepció megfogalmazása szempontjából új ember a rendszerben, 
ő is hozzátette azokat a számára követendő dolgokat, amivel ez a Sportkoncepció színesedett. 
Külön köszöni Nagy Attila munkáját, aki a Hivatal részéről nagy mértékben átfogta a feladatot. Úgy 
volt, hogy már korábban napirendre kerül a Sportkoncepció, de akkor úgy döntöttek, hogy vannak 
még kisebb hiányosságok és minden képviselőnek lehetőséget adtak arra, hogy esetleg kiegészítse. 
Sport tanácsnok úr, illetve bizottsági elnök úr tett módosító javaslatokat, érdemben ebből bele is 
tettek a koncepcióba 2-2 javaslatot és volt, amit pedig nem. Dr. Mátrai Gábor azt javasolta, hogy az 
újhegyi Mélytónál a tó körül legyen a futókör. Ez már egy elbírált pályázat volt a Sütöde utcaival, 
úgyhogy ezt nem tudták beletenni, viszont az e-sportot igen, ami a XXI. században nagy erőre 
kapott, ez szintén szerepel a Sportkoncepcióban. Vannak továbbá olyan sportfejlesztések 
Kőbányán, amik az előzőben nem voltak és természetesen ezeket, mint lehetséges 
sporthelyszíneket a nem feltétlenül önkormányzati forrásból biztosított, hanem a privát szektoron 
keresztül jelen lévő helyszínekkel kibővítették. A játszótérfejlesztési koncepcióba illő beruházások 
sportot érintő részei is belekerültek ezenkívül a Sportkoncepcióba. Úgy véli, hogy így most már 
teljes, és jó szívvel ajánlható mindenkinek támogatásra. 

Elnök: Köszöni Alpolgármester úrnak a kiegészítést. Megköszöni a Hivatal munkatársainak a 
munkát, továbbá Kuróczi Pálnak, aki most új vezetőként részt vett ebben. Egyrészt abból a 
pályázati anyagból is, ami már megvolt és átkerült ide a Sportkoncepcióba készült egy XXI. századi 
modern, új sportfelfogás, ami Kőbánya részéről a korábbi években is megvolt, és a jövőben sem 
elhanyagolható. Úgy gondolja, hogy a kerület sportélete maximálisan a sport minden területét 
átfogja az amatőr sporttól kezdve a versenysportig. Ha most az olimpiát nézik, akkor a nagy múltú 
sportegyesületek, a KSC és a Törekvés is szerepet kaptak A most kezdődő paralimpián is részt 
vettek a sportolóik. Véleménye szerint csak büszkék lehetnek erre. Ez a Sportkoncepció a 2021-
24-es évet fogja össze és ezt minden évben felül kell vizsgálni. Fejlesztési javaslatokat, intézkedési 
terveket határoz meg rövid, közép és hosszútávon. Megerősíti, hogy neki is voltak javaslatai erre, 
bízik benne, hogy valami meg is valósul ezekből. Fő vesszőparipája volt, hogy a Mély-tó környékét 
jobban használják ki sport szempontjából, a másik javaslata pedig a Sportliget fejlesztésénél 
kifejezetten a streetball és pont az, amit Alpolgármester úr is említett, hogy amennyiben lehet, 
akkor új helyszíneket is - körbejárva a kerület részeit - mutassanak meg a sporton keresztül. Bízik 
benne, hogy ezek meg is fognak valósulni. 

Papp Zoltán megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Kérdezi Papp Zoltánt, hogy a 
Sportkoncepcióhoz van-e kérdése, észrevétele? 

Papp Zoltán: Elnézést kér a késésért. Apróság ugyan, de érdemes megjegyezni, hogy az Intézkedési 
Terv 2.3, 4.9, illetve 5.2 pontjában 2023., illetve 2024. szeptember 31-ét jelölték meg határidőnek. 
Lévén, hogy a szeptember 30 napos, javasolja ezt a hibát javítani. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 34 7. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Közművelődési Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal „A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Sportkoncepciója 2021-2024." című dokumentum jóváhagyásáról" szóló 34 7. 
számú előterjesztést támogatja [12/2021. (VIII. 24.)]. 

3. napirendi pont: 
Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2020. évben 

végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul közli, hogy a beszámoló igyekszik a Hivatal tevékenységét 
minél mélyebbre hatóan, minél inkább a teljességre törekvés jegyében bemutatni. Természetesen 
ezt is ki lehetne még egészíteni nagyon sok mindennel ahhoz, hogy még egy befogadható méretű, 
olvasható, áttekinthető anyag legyen. A statisztikák mélyére nem mindig lehet hatolni, de bízik 
benne, hogy az anyag a Hivatal tevékenységének a teljes körét láttatja. Ha valamiben kérdést segít 
megfogalmazni a tisztelt Képviselő hölgyeknek, uraknak, akkor természetesen ezt a továbbiakban 
ki tudják egészíteni és igazából összefoglalva - bár nagyon sokat beszélnek róla, nem tudja az 
anyagot ilyen szempontból teljesebbé tenni - azt mindenképpen el lehet mondani, hogy a 2020. 
évben, ami nagyon sok különleges nehézséget tartogatott a Hivatal számára ugyanúgy, mint az 
önkormányzati vagy más szférában működő szervezetek számára a Hivatal a kötelező feladatait és 
az Önkormányzat önként vállalt feladatai közül a rá rótt feladatokat ellátta. A teljességre, a jó 
minőségre törekvés volt a jellemző ebben az évben is, és azt gondolja, hogy a járvánnyal 
kapcsolatos, a járványhelyzettel kapcsolatos számos többlet-, vagy más feladatot, mint ami az 
elmúlt években még nem jelentkezett, vagy ahogy egyes feladatok korábban nem jelentkeztek 
szintén igyekeztek a lehető legjobban ellátni, megtalálni azokat az új megoldásokat, amit ebben a 
körben akár új feladatokban, akár a meglévő feladatoknak a más módon történő ellátásában rájuk 
kényszerített ez a helyzet, és igyekeztek akár még a kényszerhelyzetből - ahol erre volt lehetőség 
- profitálni vagy előre haladni. Bízik benne, hogy megfelelő információt nyújt a beszámoló, 
természetesen bármely kérdésre szívesen válaszol. 

Dr. Horváth Márk megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
Köszöni szépen Jegyző úrnak a kiegészítést. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 382. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Beszámoló a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett tevékenységéről" szóló 382. számú 
előterjesztésttámogatja [13/2021. (VIII. 24.)]. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Gesztenye Óvoda részére további egy fő gyógypedagógus álláshely biztosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. Jogszabályi 
kötelezettség miatt is biztosítani kell egy fő gyógypedagógust a Gesztenye Óvodában. Amennyiben 
nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 363 . számú előterjesztés 
támogatásáról. 
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A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Gesztenye Óvoda részére 
további egy fő gyógypedagógus álláshely biztosításáról" szóló 363. számú előterjesztést támogatja 
[14/2021. (VIII. 24.)]. 

5. napirendi pont: 
A civil szervezetek és egyházak 2021. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. 

Radványi Gábor: Fölveti, hogy igazából az igények beérkezése után sem merítették ki a 4 millió 
forintos pályázati keretet, illetve még egy kisebb csökkentést is javasol az előterjesztésnek 

megfelelően. Mindösszesen körülbelül 3 300 OOO forintnyi összeg lenne az, ami úgymond 
szétosztásra kerülne, a maradék 700 OOO Ft pedig tekintettel arra, hogy a kulturális és művészeti 
forrásokat csak 1 millióban határozták meg a költségvetésben és ott rengeteg jogos és 
méltányolandó igény érkezett, ezért azt a döntést vetíti előre, hogy az itt megmaradó 700 OOO Ft
ot, azt a kulturális és művészeti pályázatok keretéhez csoportosítsák át. Abban az előterjesztésben 
látható, hogy két oszlop van, az egyik az az eset, ha 1 millió Ft a pályázati keret, a másik, az, ha 1,7 
millió. Ott majd annál a napirendi pontnál javasolja, hogy az 1,7 millió Ft-os javaslatot támogassák 
és ha lehet, akkor szavazzák meg. 

Elnök: Összefoglalja az elhangzottakat. A megmaradó 700 OOO Ft-ot, ami ebből a pályázati 
forrásból megmarad, azt csoportosítják át lehetőség szerint, amennyiben a Bizottság jóváhagyja a 
kulturális, művészeti pályázatokhoz. A kulturális és művészeti pályázatoknál mivel ennyire 
alacsony az 1 millió Ft-os keret, javasolja, hogy a következő költségvetésnél vizsgálják felül a 
keretet, és emeljék meg azt, hogy ne kelljen menetközben ilyen átcsoportosításokat elvégezni. 
Ahogy Alpolgármester úr is mondta, a civil szervezetek és egyházak pályázataira 4 millió Ft-os 
keret állt rendelkezésre és 3 225 OOO Ft-os támogatási javaslat érkezett, ez 12 pályázatot jelent. 
Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 369. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A civil szervezetek és egyházak 2021. évi 
támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról" szóló 369. számú előterjesztést támogatja [15/2021. 
(VIII. 24.)]. 

6. napirendi pont: 
A 2020/2021. nevelési év óvodai beszámolói 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 
Megemlíti, hogy a beszámolók összességében megfogalmazzák a tavalyi nevelési évben a személyi 
és tárgyi feltételek alakulását, továbbá a szervezetfejlesztési feladatok megvalósítását. Hasonlóan 
az Önkormányzat életéhez az intézmények életére is rányomta a járványhelyzet a bélyegét. 
Megfelelő helytállással tudták biztosítani azt a nevelési lehetőséget, amit az óvodák tudnak 
biztosítani a gyerekek részére - ha nem is offline, de online részen tudták biztosítani mind a 
szülőknek, mind a kisgyermekeknek, hogy a nevelési, fejlődési készségek, képességek 
megvalósuljanak. Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 370. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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16/2021. (VIII. 24.) KMB határozat 
a 2020/2021. nevelési év óvodai beszámolóiról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közművelődési Bizottság a 

1. Kőbányai Aprók Háza Óvoda, 
2. Kőbányai Bóbita Óvoda, 
3. Kőbányai Csodafa Óvoda, 
4. Kőbányai Csodapók Óvoda, 
5. Kőbányai Gépmadár Óvoda, 
6. Kőbányai Gesztenye Óvoda, 
7. Kőbányai Gézengúz Óvoda, 
8. Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, 
9. Kőbányai Gyöngyike Óvoda, 

10. Kőbányai Hárslevelű Óvoda, 
11. Kőbányai Kékvirág Óvoda, 
12. Kőbányai Kiskakas Óvoda, 
13. Kőbányai Mászóka Óvoda, 
14. Kőbányai Mocorgó Óvoda, 
15. Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint a 
16. Kőbányai Zsivaj Óvoda 

2020/2021. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

7. napirendi pont: 
A 2021. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. Itt egy 
1 millió Ft-os pályázati keret áll rendelkezésre, amelyen egy-egy pályázó legfeljebb 100 OOO Ft 
támogatást nyerhet el. Ennek az összegnek történne meg a módosítása, a civil pályázaton 
fennmaradó 700 OOO Ft kerülne ide átcsoportosításra. Az előterjesztésben az 5. pontnál a 
táblázatnál lehet látni, hogy a javasolt támogatás 1 millió Ft esetén, valamint a javasolt támogatás 
1, 7 millió Ft esetén mekkora segítséget nyújtana a pályázóknak. Kérdezi Jegyző urat, hogy nem kell 
akkor külön dönteni a Bizottságnak a 700 OOO Ft átcsoportosításáról? 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Nem. Az átcsoportosításról a döntés az előző 
határozat tárgya volt, itt pedig a határozattervezet a magasabb összeget tartalmazza. Tehát Weeber 
Tibor alpolgármester úr előterjesztésében már a magasabb összeg szerepel. 

Elnök: Megköszöni a választ. Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 365. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Közművelődési Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A 2021. évi kulturális és művészeti 
pályázat elbírálásáról" szóló 365. számú előterjesztést támogatja [17 /2021. (VIII. 24.)]. 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.24 órakor bezárja. 

~Lt 
Dr. Mátrai Gábor 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

/---

' tr2 ~ 
1 

Papp Zoltán 
bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések {elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel {elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 

8 



BUDAPEST Főv ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

a 2021. augusztus 24-én 9 .00-kor megtartott Közművelődési Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Dr. Mátrai Gábor 

Marksteinné Molnár Julianna 

Dr. Horváth Márk 

Major Petra 

Papp Zoltán 

Gerzson Sarolta 

Bolyán András 

Zsolt Ferenc 

Kollátosz Fotisz 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal · 

Weeber Tibor József 

Radványi Gábor 

Mustó Géza Zoltán 

Somlyódy Csaba 

Ehrenberger Krisztina 

~ --'---~~--~A-:T~:C'A~-------
O_~_: __ ~-~-~-~-'-- --~-~-r:_~ _~_1--~ ----~-- ~!? __ ,_I ___ __________ _ 
~T.t. ____ ~ _JZ.r_fJ.~tt __________ ___ _________ __ _ 

__ .fk?. ____ 0_~~~-~~----------- --- ---- ------- ----
__ Jj__ft.~( __ 4-._r.rx1., ___ _____ __ ______________________ _ 
---~.c.~4 ~-----~~----- --- -- ----------------------------

Aláírás: 

~ --------- ---- -- -- ------ -- -- ---- -----

~ ······································ ~~-r 
--1~-------~ ---------------------
-~ ___ É _____________ __ _______________ ________ ___ _ 
- ~ ----- ----- --- --- --- --- -- ------

Aláírás: 

~ f ~ /' 
- --~~ :_..?. ___ ___ _ : -: ___ ____________________ _ 

~ 

:::::::::::4 ::;~{ __ :::::-:::::::::::::::::::::::::::::::: 
;t~ ~ 

--- ----- -- ----- ---- ~ ---- --~---------------- -------



BUDAPEST Főv ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG 

Intézményi meghívottak jelenléti íve 

a 2021. augusztus 24-én 9 .00-kor megtartott Közművelődési Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 


