Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Szám: KOZP/906/2017.

JEGYZŐKÖNYV
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
2017. május 29-én 13.00 órakor megtartott
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről
Az ülés helye: Veszprém, Óváros tér 9., VMJV Polgármesteri Hivatal Kisházasságkötő terem

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsának elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Veszprémi
kistérség 19 tagjából 12 fő megjelent, Herend város nevében Csótai Csilla
alpolgármester jár el. Így a polgármesterek és alpolgármester által képviselt
településszámra és lakosságszámra (74 823 fő) vonatkozóan is teljesül a társulási
ülés határozatképessége.
Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A vegyes ügyekben az Európa
kulturális fővárosa című pályázatról tájékoztat. A társulási ülésről készült
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke Porga Gyula és a társulási ülésen részt vevő
Horváth Zoltán társulási tag képviselője írja alá.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 19 tagú társulási
tanács jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
14/2017. (V. 29.) határozata
a 2017. május 29-ei ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Döntés a Társulás és intézmény Bankszámlaszerződésének
felmondásáról és új számlavezető bank kiválasztásáról
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
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2. A)
A
Veszprémi
Kistérség
Többcélú
megállapodása módosításának támogatása
Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Társulása

Társulási

B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
3. Vegyes ügyek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Döntés a Társulás és intézmény Bankszámlaszerződésének
felmondásáról és új számlavezető bank kiválasztásáról
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
Porga Gyula (elnök):
Részletesen tartalmaz mindent az előterjesztés. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
anyagot. Átadja a szót a Bizottság elnökének.
Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és mindkét határozati javaslatot,
mind a bankszámlaszerződés megszüntetéséről, mind az új pénzintézetről szólót 2
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.
Porga Gyula (elnök):
Köszöni. Megkérdezi,
kapcsolatban?

hogy

van-e

kérdés,

kiegészítés

az

előterjesztéssel

Scher Ágota (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Pénzügyi
Iroda vezetője):
Annyival egészítette ki a Pénzügyi Bizottságon az írásos előterjesztést, hogy ha abból
a szempontból vizsgálják meg, mert ugye összességében jobb az OTP, - ebben
benne van az ügyintézésnek a módja, meg a technikai feltételek is -, hogy a
dolgozók, akik érintettek még valamilyen módon, hogy melyik pénzintézet vezeti a
munkáltatónak a számláját, zömében az OTP-nél vezetik a saját számlájukat is.
Tehát ebből a szempontból is kedvezőbb ez a váltás.
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Porga Gyula (elnök):
Köszöni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a Bankszámlaszerződés rendes felmondással
történő megszüntetését elfogadják, szavazzanak.
A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
15/2017. (V. 29.) határozata
a Bankszámlaszerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Döntés a
Társulás és intézménye Bankszámlaszerződésének felmondásáról és új számlavezető
bank kiválasztásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás és a
VKTT Egyesített Szociális Intézménye tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt.-vel
kötött Bankszámlaszerződést – a szerződés VIII.1. pontja alapján 60 napos
felmondási határidővel – rendes felmondással meg kívánja szüntetni. A
Társulási Tanács a szerződés megszüntetésének záró napjának legkésőbb
2017. szeptember 30-át határozza meg.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulás
elnökét, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a bankváltás folyamatáról és
egyúttal tájékoztassa a Bankot a Társulási Tanács döntéséről.
3. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a
Társulás elnökét és a VKTT Egyesített Szociális Intézménye vezetőjét a
bankszámlaszerződés
megszüntetésével
kapcsolatos
dokumentumok
aláírására.
Határidő:

2017. szeptember 30.

Felelős:

Porga Gyula elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető
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Porga Gyula (elnök):
Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik az új számlavezető pénzintézet kiválasztását
elfogadják, ami az OTP Bank, szavazzanak.
A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
16/2017. (V. 29.) határozata
a számlavezető pénzintézet kiválasztásáról

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Döntés a
Társulás és intézménye Bankszámlaszerződésének felmondásáról és új számlavezető
bank kiválasztásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 84. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és a VKTT
Egyesített Szociális Intézménye tekintetében a fizetési számláját az OTP Bank
Nyrt. Veszprémi Fiókjánál nyitja meg. A Társulási Tanács az új folyószámla
szerződés megkötésének dátumaként a korábbi bankszámlaszerződés
megszüntetésének záró napját követő napot, de legkésőbb 2017. október 1jét határozza meg.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a
Társulás elnökét és a VKTT Egyesített Szociális Intézménye vezetőjét a
bankszámlaszerződés aláírására.
Határidő:

2017. szeptember 30.

Felelős:

Porga Gyula elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető
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2. A) A Veszprémi Kistérség Többcélú
megállapodása módosításának támogatása
Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Társulása

Társulási

B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
Porga Gyula (elnök):
Nincs kiegészítése. Részletes az előterjesztés. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
anyagot. Átadja a szót a Bizottság elnökének.
Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 2 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak.
Porga Gyula (elnök):
Köszöni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása módosításának támogatásával egyetértenek, szavazzanak.
A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
17/2017. (V. 29.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
módosításának támogatásáról
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
támogatja.
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2.

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozat
kivonatát küldje meg a társult tagoknak a képviselő-testületi döntés
meghozatala céljából.

Határidő:

2. pontot érintően: 2017. május 30.

Felelős:

Porga Gyula elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Zsuzsanna
referens

1. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
17/2017. (V.29.) határozatához
1. A Társulási Megállapodás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
9.
A Társulás által biztosított szolgáltatások:
9.1. A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül:
a)
az étkeztetés szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos,
Pula,
Sóly,
Szentgál,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,
b)
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos,
Pula,
Sóly,
Szentgál,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,
c)
az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást: Herend, Veszprém,
közigazgatási területén,
d)
az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút
települést,
e)
az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút
települést. „

Barnag, 2017 ………………
Bánd, 2017. ………………
Eplény, 2017. ………………
Hajmáskér, 2017. ………………
Hárskút, 2017. ………………
Herend, 2017. ………………
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Hidegkút, 2017. ………………
Márkó, 2017. ………………
Mencshely, 2017. ………………
Nagyvázsony, 2017. ………………
Nemesvámos, 2017. ………………
Pula, 2017. ………………
Sóly, 2017. ………………
Szentgál, 2017. ………………
Tótvázsony, 2017. ………………
Veszprém, 2017. ………………
Veszprémfajsz , 2017. ………………
Vilonya, 2017……………………..
Vöröstó, 2017………………………..

Záradék
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzési hatállyal fentiek szerinti testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal
hagyták jóvá.
Önkormányzat neve

határozata
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polgármester neve, aláírása

Porga Gyula (elnök):
Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézménye alapító okiratának módosításával egyetértenek, szavazzanak.
A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 12 tagja 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
18/2017. (V. 29.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
alapító okiratának módosításáról
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta
„A
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító
okiratának módosítása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosítását a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, továbbá annak egységes szerkezetbe
foglalását a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A határozat
hatálybalépésének feltétele, hogy a társulási megállapodás 9. pontjának
módosításáról szóló társulási megállapodás hatályba lépjen, továbbá a társult tag
önkormányzatok a társulási megállapodás 22.pontja alapján minősített
többséggel hozzájáruljanak a költségvetési szerv alapító okiratának
módosításához.
2. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozat kivonatát
küldje meg a társult tagoknak a képviselő-testületi döntés meghozatala céljából.
3. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozat hatályba
lépését követően – a határozat 1. pontja alapján kiállított, okiratszámmal ellátott VKTT Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát módosító okiratot, az
egységes szerkezetű alapító okiratát, valamint a Társulási Tanácsi határozatot
küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidő:
Felelős:

2. pont vonatkozásában:2017.május 30.
3. pont vonatkozásában:2017.augusztus 30.
Porga Gyula elnök
Mohos
Gábor
munkaszervezeti
feladatokat ellátó polgármesteri hivatal
jegyzője

A végrehajtás előkészítéséért felelős:

dr.
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1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
alapító okiratának módosításáról szóló 18/2017. (V.29.) határozathoz
Okirat száma: KOZP/…../2017.

Módosító okirat
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2016. 02. 22. napján kiadott,
KOZP/573/3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
…/2017. (…..) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. . Az alapító okirat 4.5. pontjában
„Szociális étkeztetés: Barnag, Bánd, Eplény Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Szentgál, Tótvázsony és Veszprém közigazgatási területe.
Házi segítségnyújtás: Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém
közigazgatási területe.
„
szövegrész helyébe
„Szociális étkeztetés: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz,
Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.
Házi segítségnyújtás: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz,
Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.
„
szövegrész lép.
2. . Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő 5.2. pont lép:
„
5.2. . A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

1

2

9

3

munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Veszprém, 2017. május 29.

P.H.

elnök
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2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
alapító okiratának módosításáról szóló 18/2017. (V.29.) határozathoz
Okirat száma: KOZP/…/2017.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ...A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
1.1.2. rövidített neve: VKTT Egyesített Szociális Intézmény
1.2. ...A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 10.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Idősek Otthona II.

8200 Veszprém, Völgyikút utca 2.

Időskorúak Gondozóháza
1. sz. Gondozási Központ
1. sz. Idősek Klubja

2

8200 Veszprém, Szent István utca 48.

3

2. sz. Idősek Klubja
2. sz. Gondozási Központ
3. sz. Idősek Klubja

4

4. sz. Idősek Klubja

8200 Veszprém, Március 15. utca 1/A.

5

5. sz. Idősek Klubja

8440 Herend, Kossuth utca 60.

8200 Veszprém, Hóvirág utca 14.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ...A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.07.01.
2.2. ...A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
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1

megnevezése

székhelye

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Herendi Idősek Klubja

8440 Herend, Kossuth utca 60.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ...A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3.1.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
3.2. ...A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
3.2.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ...A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 8.a. pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó intézmény, mely a szociális alapszolgáltatások
közül szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek
nappali ellátását, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátások közül idősek otthonát, valamint
az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások közül időskorúak gondozóházát biztosít.
4.2. ...A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1

873000

szakágazat megnevezése
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. ...A költségvetési szerv alaptevékenysége: időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
4.4. ...A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

2

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

3

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

4

102025

Időskorúak átmeneti ellátása

5

102026

Demens betegek átmeneti ellátása

6

102031

Idősek nappali ellátása

7

102032

Demens betegek nappali ellátása

8

107051

Szociális étkeztetés

9

107052

Házi segítségnyújtás

10

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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4.5. ...A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Szociális étkeztetés: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz,
Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.
Házi segítségnyújtás: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz,
Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Veszprém közigazgatási területe.
Idősek nappali ellátása: Herend és Veszprém közigazgatási területe.
Idősek otthona és időskorúak gondozóháza: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend,
Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony,
Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ...A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat
útján a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa nevezi ki határozott időre.
Az intézményvezető magasabb vezetői besorolású közalkalmazott. A munkáltatói jogokat a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke gyakorolja. Az
intézményvezetőt a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa menti fel.
5.2. ...A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2017. május 29. napján kelt,
napjától alkalmazandó KOZP/…./2017. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
P.H.

Magyar Államkincstár
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3. Vegyes ügyek
Porga Gyula (elnök):
2023 lesz újra az az év, amikor egy magyar város lesz Európa kulturális fővárosa. Ezt az
Unió, a Bizottság jó előre, 10-15 évre előre meghatározza, hogy melyek azok az
országok, akik adják a címet. Mindig két ország az, amelyik versenyeztethet. 2010-ben
egy magyar és egy német város volt. Pécs meg Ruhr-vidék nyert. Most 2023-ban pedig
egy angol város lesz még a magyar város mellett. Talán 3-4 évente van mindig egy
város, aki Európán kívüli. 2010-ben ilyen volt Isztambul. Nem uniós tag, mégis elnyerte
ezt a lehetőséget.
Van egy jelentős változás, hogy korábban a kormánynak volt az a feladata, hogy
lebonyolítsa a pályáztatást és döntsön arról, hogy melyik város nyer. Mikor Pécs nyert,
akkor ez így volt, kormánydöntés volt. Idő közben az Unió megváltoztatta az eljárást.
Több panasz érkezett, több országból jöttek kifogások, hogy azért a helyi politikai lobbi
az, ami meghatározza, hogy melyik az a város és nem biztos, hogy a legjobb pályázat
nyer mindig. Ezért a kiválasztásnak a módszertanán volt egy jelentős változás ezelőtt
talán három évvel. Azóta úgy van, hogy az Unió kijelöl 10 nemzetközi szakértőt, és ez a
szakértői bizottság dönt a pályázatról. A magyar kormány pedig két főt delegál a 10
ember mellé. Így lesz egy 12 fős zsűri. Az egyiket az Emberi Erőforrások Minisztériuma
delegálja, a másikat pedig a Miniszterelnökség. A 12 főnek kell bemutatni a pályázatot.
A pályázat kétfordulós. Ez év végéig kell beadni a pályázatnak az első fordulóját. Elvileg
jövő év januárban meg kell hozni a döntést, hogy kik azok, akiket tovább engednek a
második körbe. A második körre kicsivel rövidebb idő van, hiszen a tervek szerint 2018.
év végén, legkésőbb 2019. év elején dönteni kell az egy pályázóról.
Maga a pályázat sem egy évről szól, hanem nagyon fontos, hogy egy 4+1 éves projekt.
Nagyon fontos az uniós szempontok szerint, hogy felmenő évek legyenek. Az első négy
év ugyanolyan fontos, mint az utolsó év. Ebben a programban nincs uniós támogatás.
Ez nem egy uniós pályázat. Illetve a legvégén van egy 1,5 millió eurós díj, amit akkor
kapnak meg a nyertesek, amikor levezényelték az egész programot. Van mellette egy
monitoring bizottság, amelyik végignézi, és úgy ítéli meg, hogy igen, akkor odaadják ezt
a 1,5 millió eurót. Egy ilyen programnak az átlagos költségvetése olyan 30 milliárd Ft
körül mozog. Ennél vannak lényegesen drágább EKF programok, meg vannak
szegényebbek is, ez egy átlagos. Általában az a költségeknek a felosztása, ami szintén
átlagos, hogy a felét a központi költségvetés, az állam biztosítja, 25%-ot a helyi város
vagy városok és a fennmaradó 25 % pedig szponzori, ill. jegybevétel és egyéb
bevételekből adódik. Pécs esetében ott nem 50%-ot fizetett az állam, hanem inkább a
80% felé közelített.
Ami nagyon fontos, hogy nem egy fesztiválfőváros lesz az a város, aki elnyeri ezt. Tehát
nem arról szól, hogy minél több kulturális program legyen, sokkal inkább egy
városfejlesztési, közösségfejlesztési pályázatnak kell lennie. Abból kiindulva, hogy egy
nemzetközi zsűrinek kell megfelelniük, Veszprém egy nemzetközi tanácsadó teamet kért
fel, hogy segítsék a pályázatukat. Ebben olyan szereplők vannak, akik korábban sikeres
pályázatoknak voltak a végrehajtói. Az egyik úr a liverpooli, 2008-ban volt Liverpool, az
ottani pályázatnak volt a managere, a másik két szereplő pedig a Ruhr-vidéki
pályázatnak volt, az egyik programigazgató volt a másikójuk közönségkapcsolattal
foglalkozott. Ők azóta több sikeres pályázatot írtak már. Kaunas nyert az idén, azt a
pályázatot ők csinálták, tavaly előtt pedig Plovdiv nyert, azt a pályázatot is ők csinálták.
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Romániában is dolgoztak, Kolozsvár pályázatát csinálták, a Temesváriak nyertek. Tehát
ők viszonylag nagy tapasztalattal rendelkeznek. Ők javasolták azt, hogy próbálják meg
azt, hogy ne csak a város legyen a pályázó, hanem próbáljanak egy térségi pályázatot,
mint ugyanúgy a Ruhr-vidék is megcsinálta, nem úgy, mint Pécs. A pécsi pályázatban
voltak körök. Volt járási kör, egy megyei kör, meg egy regionális kör. Veszprém a
térséggel közösen szeretne pályázni, ugyanúgy mint a Ruhr-vidék. Mindig a város tud
pályázni, térségek nem tudnak pályázni. De az együttműködés rendszerét a pályázatban
ki lehet mutatni, hogy hol gondolják. Azt célozták meg, hogy a Balaton, ill. Bakonnyal
közösen szeretnének egy erős térségi pályázatot összeállítani. Balatoni Szövetséggel
meg is kötötték az együttműködési megállapodást. Az elmúlt hetekben a Dél-Balatonon
szinte végzett, végigjárták azt a három helyszínt, ahova hívták a polgármestereket, a
Kelet-Balatoni Kistérségnél, ill. a Balatonfüredi Kistérségnél már voltak, a Tapolcai
maradt hátra,ill. a Keszthelyi Kistérség. Mindenhol bemutatták a programot, hogy
nagyjából hogy néz ki. Az nagyon fontos, nem akarják, hogy ugyanabba a hibába
essenek, mint a pécsiek, hogy Veszprém az infrastrukturális fejlesztésre szeretné felfűzni
az egészet. A pécsi sokkal jobban sikerült, mint ami a magyar közvéleményben van a
pécsi pályázatról. A közvélemény mindig arról szól, hogy elkészül-e időben, nem készült
el, ennyivel többe került. Állandóan erről szólt. Holott azért egy csomó jó dolog is történt
ettől függetlenül. Tehát Veszprém nem egy ilyen erőteljes infrastrukturális fejlesztésbe
szeretne belefutni. Vannak itt helyben is olyan projektek, amik akár TOP-ból, akár
Modern Város Programból, kulturális célú fejlesztések. Ezeket nyilvánvalóan szerepeltetik
a pályázatban. Illetve vannak olyan területek, azt most próbálják definiálni, Vár
környéke, Balaton Bútorgyár területe, belváros, amit szeretnének valamilyen módon
megújítani.
Ami még fontos, tulajdonképpen miről kell szólnia a pályázatnak. A pályázatnak arról kell
szólnia, van valami nehézség, valami probléma, amit a település, települések kulturális
típusú eszközökkel próbálnak megújítani. Vannak nagyon klasszikusak és nagyon
látványosak, mint a pécsi volt. Hogy volt egy probléma, hogy szétesett egy szocialista
gazdaság, volt egy csomó gyár, amelyik kiürült, volt egy csomó munkanélküli és a válasz
erre az volt a pécsi pályázatban, hogy akkor ezeket a barna mezőket próbálják kulturális
céllal hasznosítani és emellé számos szoft tevékenységet is becsatoltak. A Ruhr-vidéki
pályázat is nagyjából ilyen volt. Veszprém térségében nem ez a legnagyobb probléma,
2017-ben meg pláne nem. Úgyhogy a veszprémi pályázat fő csapásiránya egyrészt az,
hogy az együttműködés lehetséges fajtáival/formáival szeretnének különlegesek lenni,
szeretnék, hogy a térség, ill. a város hogy tudja kiegészíteni egymást, azt szeretnék
bemutatni, hogy különösen a falvakban, de a városokban is érzékelhető az, hogy
öregszik a lakosság, elmennek a fiatalok, kiürülnek a települések. Hogy erre hogyan
lehetne kulturális típusú foglalkoztatottsággal válaszokat adni. A másik maga a Balaton,
ami nyilvánvalóan ezzel is összefügg, hogy a Balaton jelen pillanatban két és fél, három
hónapos attrakció, holott minden infrastruktúra egész évre van kitalálva és hogy ennek
a szezonnak a meghosszabbítása, hogy ez ne 3 hónap legyen, hanem minimum 6
maximum 12. És hogyha megfelelő foglalkoztatottságot tudnak biztosítani, megfelelő
attrakciókat, megfelelő látványosságokat tudnak fölfűzni, lehetnek akár hálózatos
programok, ami mindenhol megvan, amit érdemes végignézni, legyen ez gasztronómia,
családosoknak, vagy akár időseknek, vagy akár maga a történelmi műemlékek, tehát
sokrétű ez a dolog.
Most van a pályázatnak az összeállítása. Létrehoztak már egy programbizottságot,
művészeti tanácsot. Mészáros Zoltán a vezetője ennek. Akiknek elsősorban a
programokért kell, hogy feleljenek.
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Az első forduló egy stratégiai dokumentum inkább. A fő vonalakat, egy-két
kulcsprojektet kell csak bemutatni. Ez nem egy részletes pályázat, ez inkább egy
stratégiai dokumentum. Azt szokta mondani, hogy ezt IQ tesztként fogják fel. A zsűri
ezen a pályázaton keresztül fogja lemérni, hogy ki az, aki érti, hogy miről szól ez a
pályázat. Aki ezt megértette, mindegy, hogy milyen eszközökkel válaszol, de aki
megértette tovább fogják engedni. Aki nem értette meg, nem fog tudni továbbmenni.
Ehhez kéri a polgármesterek együttműködését is. Bárhol volt egyébként, mindenki
nagyon lelkes a dolog miatt. Az együttműködésnek több szintje lehetséges. A
legalacsonyabb szint, mikor van egy közgyűlési határozat, hogy igen csatlakoznak a
programhoz, de semmi anyagi vállalást nem fog tudni tenni. Ezzel vállalja azt, hogy a
különböző kiadványokban, marketing eszközökből részesül a település. A másik
szélsőség az, hogy van egy jelentős infrastrukturális beruházás, amit nem tudtak TOPból megcsinálni, nem tudtak más forrásból, viszont szolgálja azt a célt, hogy helyben
maradjanak az emberek, ott találjanak boldogulást, ne menjenek el, ill. ezt a szezont is
meghosszabbítsa. Ha van ilyen elképzelés akkor, ahogy az előbb mondta, van egy ilyen
50-25-25-ös finanszírozás, ez azt jelenti, hogy a településnek kell eldönteni, hogy
mennyi önrészt tud emellé betenni. Ebben a spektrumban bármilyen együttműködésre
nyitott Veszprém. Létre fognak hozni, mikor komolyra fordul a dolog, egy
programalapot. Lesz egy jelentős forrás, ami kifejezetten civil szervezeteknek áll
rendelkezésre, akik az önálló programjaikat tudják majd elindítani. Tehát az a település,
aki csak csatlakozik, de nem vállal semmilyen anyagi hozzájárulást, viszont van olyan
civil szervezete, aki 2019-ben, 20-21-22-23-ban szeretne egy nagyobb programot
megvalósítani, akkor egyébként ebből a programalapból tud részesülni.
Sok-sok egyeztetés zajlik. Hívni fogják majd őket is. Lesz majd több polgármesteres
találkozó is. Azt kéri, hogy gondolják végig, hogy mi az, ami otthon van. Egyrészt, hogy
csatlakoznak-e, ez az első lépés. Mi az az érték, lehetőség, ami van és esetleg érdekes
lehet egy ilyen programban. Nagyon színes a spektrum, nagyon különböző javaslatok
jöttek be eddig, ahol volt, de mindenki gondolkodjon azon, hogy mik azok a
lehetőségek, különlegességek, amelyekkel hozzá tud ehhez járulni. Van egy
pályázatírójuk, az a HÉTFA Kutatóközpont. Ők azok, akik a személyes kapcsolatot is
tartani fogják majd a polgármesterekkel. Lesz majd számos megkeresés, meg
kontaktokat is szeretne kérni. Úgyhogy ezt szeretné kérni, hogy ezeken gondolkodjanak.
Van-e bármilyen kérdés?
Tábori Ferenc (társulási tag képviselője):
Csak a Veszprémi járásban gondolkodnak, vagy elmennének Zirc fele is?
Porga Gyula (elnök):
Ez is flexibilis. Zirc is része. Zirc, Bakonybél a vége jelenleg. De van egy olyan javaslat
már, hogy egy egyházi zarándoklatra fűzné fel, amelyik egészen Pannonhalmáig el
tudna menni. Most ő azt sem zárja ki. Miért ne vonhatnák be. Bakonybél, Zirc, egészen
Tihanyig szól a javaslat, tehát van ilyen egyházi vonal. Viszonylag lazán kezelik magát a
térséget is. Az első tervek között pl. Ajka, Somló vidékkel nem kalkuláltak, viszont
nagyon komoly érdeklődés van abból a régióból. Somlóról nagyon határozott, ott van is
projektjavaslat, ill. Ajka városnak is. Amikor itt volt egy térségi megbeszélés, voltak itt
vagy négyen is Ajkáról.
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Ennek lehet művészeti tartalma is, ha olyan. Dél-Balatoni településen merült föl, akinek
van egy régi lepusztult úttörő tábora, nem is vízparton van, inkább egy falusi
környezetben és ott már régóta szeretnének képzőművészeti alkotó táborokat csinálni.
Mondták, hogy ez olyan, ami tipikusan befér. Tehát van egy alul hasznosított ingatlan,
annak lehet egy kulturális tartalmat kitalálni. Ilyenek is lehetségesek. Példaként Marcali
még a 2010-es pályázatból egy szabadtéri színpadot tudott építeni. Nekik az volt az
igényük, és akkor közvetlen forrást is, kb. 20%-os önrészt tettek bele.
Sipos Ferenc (társulási tag képviselője):
Hány település van most?
Porga Gyula (elnök):
Első körben a kiemelt üdülőkörzet volt, akiket megkerestek. Ott van egy együttműködési
megállapodás magával a Szövetséggel. Ebben 161 település van. Zala, Somogy és
Veszprém megyei kiemelt üdülőövezetnek a települései vannak. Vannak most itt sokan
olyanok, akik nem tagjai, sőt a többség nem tag. Ezzel már bővül a településszám. A
Zirci Kistérség, sőt Sümegről is vannak érdeklődők. Sümeg már nem kiemelt
üdülőkörzet. Ott a járásnak a csücskében van talán egy-két település. Szerinte ez föl fog
menni bőven 200 fölé.
Az lenne a fontos, hogy ez tényleges együttműködés legyen, ne csak az, hogy fel tudják
sorolni, hogy van 200 partner, aki közgyűlési határozattal megerősítette,hogy velük van,
hanem tényleg legyen értelme, tényleg legyenek olyan elindított programok, ami
hosszútávon fenntartható és tényleg jobb lesz mindenkinek. Ezeket a szerepeket kell
szerinte ügyesen mérlegre tenni. A Balaton parton is azt mondta, hogy nem az a lényeg,
hogy azt kell nekik meghaladni, ami a Balaton parton a legnehezebb talán, hogy nem az
az első számú, - ennél a pályázatnál semmiképp, de szerinte a jövő szempontjából sem , hogy mindenki ahhoz ragaszkodjon, hogy mindenki nála aludjon. Mert akkor egymással
fognak birkózni. Lényeg, hogy mindenki idejöjjön a térségbe. Neki nem az a fontos,
hogy mindenki Veszprémben aludjon, - egyrészt nem is tudna, másrészt meg nem az a
fontos, hogy itt aludjon, - hanem ahol alszik kapjon tájékoztatást, hogy egyébként
Veszprémben mit érdemes megnézni. Ezt kéne meghaladni, hogy mindenki így
gondolkodjon. Most úgy tűnik, hogy ebben valami elindult. Aztán majd meglátják, hogy
mi lesz a vége.
Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):
A zarándoklattal kapcsolatban gondolkodjanak el azon, hogy a protestáns egyházakat
belehetne-e vonni. Ez egészen másfajta megvilágításba helyezné a dolgot.
Porga Gyula (elnök):
A projektötletet aki küldte, nem tudja, hogy civil volt-e vagy valami intézmény. Mondták
a kollegák, hogy jött egy ilyen. De jogos a felvetés.
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Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):
Megkeresni az egyházakat. Az evangélikus, meg a református egyház ebben az évben
eléggé agresszíven fog megjelenni. Lehet tudni, hogy mely települések azok, amelyek
ilyenben szerepet vállalnak és akkor utána a többi dolog.
Porga Gyula (elnök):
Jó, ezt köszöni.
A kisebbségek, az is fontos. Itt sok németajkú település van. Ez is jó pontszámokat ér,
ha különböző vallások, különböző nemzetiségek egymás mellett élését be tudják
mutatni, hogy igen egyébként olyan térség, ahol erre több száz év van, hogy nyugodtan
tudnak egymás mellett élni a cigányok, a zsidók, a németek, a magyarok, a szlovákok.
Tábori Ferenc (társulási tag képviselője):
Van még aki akar indulni Magyarországról?
Porga Gyula (elnök):
Hogyne. Nagyon sokan fognak indulni. Debrecen, Eger, Szombathely, Győr,
Székesfehérvár, talán Gödöllő. 2010 előtt 10 város pályázott. Az első fordulóban hatot
kizártak, ott már csak négy ment tovább. Az idén azt látja, hogy lehet nem lesz tíz. Azt
tudja, hogy miskolciak döntöttek úgy, hogy nem pályáznak, szegediek sem, Kaposvár
sem szeretne, Zalaegerszeget nem tudja. Sopron is pályázott négy évvel ezelőtt,
szerinte Kaposvár is indult. Szeged akkor sem indult, a pécsiekkel voltak szoros
együttműködésben. Sőt talán Kecskemét is indult. Ez a kapuszerep volt akkor a
hangsúlyos náluk. Úgyhogy erős lesz a verseny, az tagadhatatlan. Azt látja, akik nagy
erőket mozgatnak az látszik, az mindenképpen Debrecen meg Eger meg mi. Ez a három
az aki legalábbis ami látszik, meg azért itt a szakérőinknek vannak rálátásaik. Pl. a
debreceniek is megkeresték ezt a nemzetközi szakértői csapatot csak lemaradtak. Ott
komoly mozgások vannak. Egernek a legutóbbinál is viszonylag jó pályázata volt, ők is
továbbjutottak. Akkor Miskolc, Pécs, Eger, Debrecen ez a négy volt, ami továbbjutott. A
végső döntés Pécs mellett volt. De itt is azért látszott, hogy a Toller László elég erős
polgármester volt.
Sipos Ferenc (társulási tag képviselője):
Nem félnek attól, hogyha minél nagyobb a települési kör, akkor annál jobban el fog
aprózódni? Mi a lényeg, ha valami van, akkor lássak belőle valamit. Tehát most valaki
csatlakozik, jobb úgy, hogy valamit bele tud tenni, mert ha semmit nem tud beletenni és
úgy csatlakozok, akkor azt mondja a lakosság, hogy akkor mi van? Benne vannak? Mi
fog itt történni? Semmi? Akkor miért vannak benne? Nyilván az a jó, ha mindenhol
valamilyen szinten megjelenik ez a történet, mert picit így lóg a levegőben.
Pl. a balatoni kiemelt üdülőkörzetből is kilóg Tótvázsony. Egyébként benne vannak, de
annyira meg messze vannak, hogy nyilván oda senki nem jön fel. Vannak fejlesztési
pályázatok, de az őket annyira nem érinti.
Úgy érzi, aki bent van, az legyen benne.
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Porga Gyula (elnök):
Szerinte meg azt kell csinálni, hogy aki a Balatonon nyaral, az tudja azt, hogy
Tótvázsonyban mit érdemes megnézni. Vagy egyébként azt sem szabad elfelejteni, hogy
azért a Balaton parton főleg a kiemeltebb területeken horrorisztikus árak kezdenek
kialakulni a szálláslehetőségeket illetően. Előbb-utóbb a háttereknek fel kell, hogy
zárkózzanak.
Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):
Jó, de itt ez csak szállás, vendéglátás.
Porga Gyula (elnök):
Ami nagyon fontos, hogy ez nem turisztikai pályázat. A célcsoport nem a turista, hanem
a helyi lakos. A lakosok jól érezzék magukat. Azt kell most megfogalmazniuk
mindannyiójuknak, hogy mitől lesznek boldogabbak az ott élők 2023-ban meg 30-ban.
Nyilvánvalóan, ha nem mennek el, akkor tudnak boldogulni, ha ott van nekik a
munkahelye, biztonságban tudja a gyerekét.
Mindenki közel van a Balatonhoz. Ott van rengeteg ember, ott nyaral, ott tölti a
szabadidejét és unatkozik egy idő után, nem tud mit csinálni.
De ebben lehetnek olyanok is, ami nagyon banális. Régi pályázatokat is megnéztek és
egészen banális projektekkel is lehet sikeres egyébként. Pl. egy akció, ami pályázatból
nőtte ki magát, arról szólt, hogy lezárják az utcát, ami a házuk előtt van és van egy nap,
amikor megterítenek. Kiviszik az asztalt, megterítenek és mindenki visz ki valamit. Van
zene, játszanak a gyerekek, borozgatnak, elvannak. Nem egy óriási nagy dolog, és azóta
ez ilyen akció és több városban csinálják. Ilyen ötletek is teljesen beleillenek,
harmonizálnak.
Tehát lesznek majd olyan programelemek, mint pl. mondjuk az említett, amit
szeretnének, hogy mindenhol megcsinálnának. Például vannak népdalkörök, vagy
hagyományőrző csoportok. Mivel ez nagyon markáns itt Magyarországon, NyugatEurópában annyira nem markáns egyébként, ott inkább civil szervezetek működnek, de
amatőr művészeti mozgalom az kevésbé. Szinte minden második településen van ilyen
és nekik valami olyat csinálni, hogy miért fog ő hozzájárulni, hogy a települést jobban
szeressék és a fiatalok se menjenek el. Hogy tudják ezt az erőt tovább örökíteni. Ilyenek
is lehetnek. Ne arra gondoljanak, hogy van egy szabad pénz és ebből csinálok valamit,
felújítom a művházat, mert annyi nem lesz, hogy minden faluban felépítsék a művházat.
Sipos Ferenc (társulási tag képviselője):
Azt gondolja, érdemes csatlakozni. Ha benne vannak, akkor meg legyenek ténylegesen
benne, akkor van értelme.
Porga Gyula (elnök):
Világos, akkor van értelme, ha van olyan területed, ahova kell egy jelentős forrás és
egyébként a programot meg erősíti. Akkor ezt érdemes végiggondolni.
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Horváth Zoltán (társulási tag képviselője):
Ennek milyen fóruma lesz? Hogyan tervezik az egyeztetéseket?
Porga Gyula (elnök):
A Hétfának lesz a dolga. Egyrészt ki fogja küldeni, hogy milyen információs csatornák
vannak. Tehát bármilyen ötlet van, akkor van egy gyűjtő e-mail cím, ahova várják.
Illetve azt is várják, ha nem a polgármesterek akarnak ezzel foglalkozni, hanem
mondjuk egy civil szervezet a faluban vagy konkrétan egy másik ember, akár a kultúros
vagy bárki, akkor majd ezeket is begyűjtik, hogy velük legyen meg a közvetlen
kapcsolat. Köszöni.
További hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt, és a nyilvános ülést
13.33 órakor bezárja.

Kmf.
………………………………………….
Porga Gyula (elnök)

………………………………………….
Horváth Zoltán
(Barnag polgármestere)
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