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49/2013.

50/2013.

51/2013.

Határozat tárgya

Kódszám

Kunhegyes Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési terv
elfogadására
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény
beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második része szerinti nemzeti eljárásrend alapján, a Kbt.
83. §-a szerinti közbeszerzési nyílt eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a
települések belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához
szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírására
a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a
települések belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához
szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztására
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” „Közúthálózat javítása a települések belterületén”
programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása”
programelemhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban Bíráló
Bizottság létrehozásáról

D5

D5

D5

D5

D5

52/2013.
53/2013.
54/2013.

Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2013. évi támogatására
a kunhegyesi 06/8. hrsz. alatti, szántó megnevezésű ingatlanhaszonbérbe adásáról.
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének felülvizsgálatára
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Z1
D7
Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. március 20-án
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,
Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, és
Vincze László önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Földi Zsuzsanna
vezető-főtanácsos, Bodó István főmunkatárs, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Szirmai József,
Fábián-Major Anikó óvodavezető tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent, Dr. Horváth Lajos később érkezik. A képviselőtestület nyilvános
ülését 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési terv
elfogadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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47/2013.(III. 20. ) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdése alapján készült 2013. évi közbeszerzési tervet a mellékletben csatolt formában
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második része szerinti nemzeti eljárásrend alapján, a Kbt. 83. §-a szerinti közbeszerzési nyílt eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
48/2013. (III.20.) Kt. határozat
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához
szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény Második része szerinti nemzeti eljárásrend alapján, a Kbt. 83. §-a szerinti közbeszerzési nyílt eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és az eljárás megindításáról

Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban
Kbt.) Második része szerinti nemzeti eljárásrend alapján, a Kbt. 83.§ -a szerinti
közbeszerzési eljárás indításához a mellékletben csatolt „Ajánlattételi felhívás-t
elfogadja, és az eljárást megindítja.
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Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

Megérkezik a képviselőtestületi ülésre Dr. Horváth Lajos képviselő, így a képviselőtestület
tagjainak száma kilenc fő lett.

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a
települések belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
49/2013. (III.20.) Kt. határozat
a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén”
programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírására
Kunhegyes Város Önkormányzata elhatározza, hogy a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén” programelem és az
„Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához
szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére mindkét programelem tekintetében a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik rész nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 122. § (7) szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít
A közbeszerzési feladat eljárásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a
város 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
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Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a
települések belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester, elmondja három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb árajánlatot Bakos László közbeszerzési tanácsadó adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
50/2013. (III.20.) Kt. határozat
a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén”
programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztására

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva a
közbeszerzési feladatok ellátásával a „Közúthálózat javítása a települések belterületén” programelem és az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához
megbízza
BAKOS LÁSZLÓ
hivatalos közbeszerzési tanácsadót
(tanácsadó névjegyzéki száma: 869, engedélyszám: ES-526648, lakik: 5232
Tiszabő, Micsurin út 5.)
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A bruttó megbízási díj:
„Közúthálózat javítása programelem”
bruttó 254.000 Ft,
„Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem
bruttó 254.000 Ft,
A közbeszerzési feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata
a város 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.)
5. Katona Kft. (5000 Szolnok Hold u. 31.)
6. Nardai Dániel (Fegyvernek Gyóni G. u. 27/a)
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” „Közúthálózat javítása a települések belterületén” programelem és
„Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelemhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottság létrehozásáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester a Bíráló Bizottság elnökének Barta Ferenc aljegyzőt, tagjainak Szabó József csoportvezetőt és a közbeszerzési feladat ellátásra kiválasztott szakértőt
javasolja. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
51/2013. (III.20.) Kt. határozat
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” „Közúthálózat javítása a települések belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelemhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottság létrehozásáról
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Kunhegyes Város Önkormányzata elhatározza, hogy a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” „Közúthálózat javítása a települések
belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása”
programelemhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat alapján, a kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásához 3 tagú bíráló bizottságot hoz létre
az alábbiak szerint
Elnök:
Tagjai:

Barta Ferenc aljegyző
Szabó József csoportvezető
a közbeszerzési feladat ellátására kiválasztott szakértő

Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. a Bíráló Bizottság tagjai
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város versenysport támogatásának 2013. évi felosztásáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte, egyhangúan elfogadásra javasolja, a határozati javaslatban szereplő felosztásokkal a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

8

52/2013. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2013. évi támogatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete - a város sporttevékenységének támogatásáról szóló 42/2003. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet 4. §a alapján a sport támogatására elkülönített 2013. évi költségvetési összeg felosztásáról az alábbiak szerint dönt:
A Képviselőtestület a benyújtott pályázatok alapján a rendelkezésre álló 5 000
000 Ft keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel:
R-04 Postagalambsport Egyesület
Sporthorgász Egyesület
Kun FC
Kunhegyesi Dózsa DSE kézilabda
Kunhegyes ESE
labdarúgás
röplabda
Összesen:

100 000 Ft
150 000 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
4 200 000 Ft

5 000 000 Ft

A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondoskodik.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Gál Lajosné elnök, Sporthorgász Egyesület
5. Szabó István hivatalos képviselő Kun FC
6. Szabó György ügyvezető, Kunhegyes ESE
7. Szirmai József elnök, R-04 Postagalambsport Egyesület
8. Fazekas Gyula elnök, Kunhegyesi Dózsa DSE
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
11. Bodó István főmunkatárs

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kunhegyesi 06/8. hrsz. alatti szántó megnevezésű ingatlan haszonbérbe adásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
véleményezte, egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a bérbeadást.
Szabó András polgármester úr elmondja, hogy ez a terület a szeméttelep mellett van. Hamarosan elkezdődik a szeméttelep rekultivációja.
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Vincze László elmondja, hogy ezen a héten volt a munkaterület átadása, a kivitelező számára. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben nagy valószínűséggel el is végzik a szeméttelepnek a rekultivációját. A következő, ami nagyon fontos, a jövő héten vagy utána következő
héten a kivitelező egyeztetni fog és bejárást fog elvégezni. Ragaszkodtak már a szerződéskötéskor is, ami úthálózatot használnak a szemét elszállítására, várhatóan az tönkre fog
menni, a helyreállítását a kivitelező vállalja. Lesz egy állapotrögzítés, az elvégzett munkálatok után az állapot helyreállítását el fogja a kivitelező végezni. Ezt a szerződésben vállalta.
Szabó András polgármester megköszöni a kiegészítést, megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
53/2013. (III.20.) Kt. határozat
a kunhegyesi 06/8. hrsz. alatti, szántó megnevezésű ingatlan haszonbérbe adásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyes 06/8. hrsz. alatt felvett ingatlanból 1 ha nagyságú szántóterületet 4.000 Ft/ha/év azaz négyezer forint meghatározása mellett a bérleti díj
évenkénti felülvizsgálatával,
bérbe adja
CSETE ISTVÁN (született: Kunhegyes: 1934. november 27., anyja neve: Gorzás Julianna, lakcíme: 5340 Kunhegyes, Tanya 432.) részére 2018. március 31-ig tartó, határozott időre.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csete István 5340 Kunhegyes, Tanya 432.
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének felülvizsgálatára
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte, egyhangúan elfogadásra javasolja, a határozati javaslatban foglaltak szerint a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
54/2013. (III.20.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének felülvizsgálatára
1./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. §. (3) bekezdésében
foglaltakra hivatkozva Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete –
Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete, Tiszaroff Község
Önkormányzati Képviselőtestülete, Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselőtestülete
egyetértésével – a fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
felvételi körzetét az alábbi módon állapítja meg:
Kunhegyes Városban: Kunhegyes Város közigazgatási területe és a város külterülete a melléklet szerinti formában
Tiszagyenda Község: Tiszagyenda Község közigazgatási területe és a település külterülete.
Tiszaroff Község: Tiszaroff Község közigazgatási területe és a település külterülete.
Tiszaszentimre Község: Tiszaszentimre Község közigazgatási területe és a település külterülete.
Tomajmonostora Község: Tomajmonostora Község közigazgatási területe és
a település külterülete.
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2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének meghatározásáról szóló 320/2008. (XII.22.) Kt. határozatot.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Kamarás Zsolt Tiszaroff község polgármestere
Koczúrné Tóth Ibolya Tiszaszentimre község polgármestere
Fazekas Szabolcs Tomajmonostora község polgármestere
Pisók István Tiszagyenda község polgármestere
Fábián-Major Anikó intézményvezető
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További
hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 10 perckor bezárja, a továbbiakban zárt ülés keretében folytatják a tárgyalást.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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