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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-án tartandó ülésére 
 
 

 
Tárgy: Közművelődési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a város költségvetési helyzete, a jogszabályi változások 
és a központi költségvetési támogatások tekintetében már 2009 óta figyelemmel kíséri és racionalizálja az 
általa fenntartott közművelődési és kulturális intézmények működését, melyet a szakmai értékek megtartása 
mellett a gazdasági ésszerűség szellemében folytatni kíván. Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) a költségvetési szervek gazdasági szervezetei 
feladatainak ellátására vonatkozó szabályai megváltoztak, így a jelenleg még gazdasági szervezettel 
rendelkező Kecskeméti Ifjúsági Otthon (a továbbiakban: KIO) a jövőben már nem láthat el gazdasági 
szervezeti feladatokat. Mivel a KIO látja el jelenleg munkamegosztási megállapodások alapján a ”Helpi” 
Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (a továbbiakban: HELPI), valamint a Kecskeméti 
Planetárium gazdasági feladatait is, így a jogszabályváltozások a két utóbbi intézményt is érintik. 
 
A közművelődési alaptevékenység városi szintű ellátásának újragondolását kívánja meg a Kecskeméti 
Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által elnyert „HÍRÖS AGÓRA 
multifunkcionális központ létrehozása Kecskeméten” című projekt is. A pályázat révén 650.236.785,- 
Ft-os támogatásból olyan közművelődési szervezet jön létre, amely központi szerepet játszik a 
közművelődés, a civil szervezetekkel kialakított partnerség, az ifjúsági szolgáltatás, az élethosszig tartó 
tanulás és a közművelődési és ifjúsági tanácsadó szolgáltatás összefogásában. A multifunkcionális közösségi 
központ létrehozásán túl a Hírös Agóra program célja a közösségi, felnőttképzési és élményfunkciók egy 
komplexumba történő telepítése, a szolgáltatások minél szélesebb spektrumának egy helyen való biztosítása, 
valamint a területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása, s ezáltal a környező kistérségek 
kulturális alapszolgáltatásainak magasabb színvonalon történő biztosítása.  
 
Javaslatom szerint a feladatellátás jelenlegi szakmai színvonalát megőrizve, az Áht. szabályait 
figyelembe véve a közművelődési intézmények magasabb színvonalú közművelődési és 
ifjúságfejlesztési, valamint a város kulturális életét gazdagító tevékenysége érdekében 2015. július 1. 
napjától a Kft. szervezeti keretei között működne tovább a jogutód nélkül megszűnő KIO és a HELPI. 
Jelen ülés napirendjén szerepel javaslat arra, hogy 2015. július 1. napjától a Kecskeméti Planetárium, 
mint önálló intézmény gazdasági feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Belvárosi 
Óvoda látja el.  
 
A feladatellátás bővülését követően szakmai és gazdasági szempontból is hatékonyabb és átláthatóbb 
működés, valamint racionálisabb és összehangoltabb feladatellátás valósítható meg a közművelődés és az 
ifjúsági szolgáltatások területén. Az intézmények, illetve egyes feladataik összevonása két lépcsőben 
valósulna meg az egymástól való tanulás közös folyamatában az „Agóra” pályázattal megújuló Kft. keretei 
között.  
 



3 
 

 
 
 
 
A feladatellátás bővülését követő első lépésként (2015-ben)  az intézmények szakmai feladataikat elfogadott 
munkatervük alapján végeznék,  a feladatellátásukhoz biztosított és a közgyűlés által elfogadott 
költségvetésükben meghatározottak alapján, és megkezdik az ifjúsági szakterület egységes szemléletű 
működtetése mellett a szakmai párhuzamosságok, átfedések felülvizsgálatát, valamint a belső, szakmai 
szervezetfejlesztő munkát és az egymást erősítő szakmai kompetenciák feltárását.  
 
Második lépésként (2016-ban) a szakmai témacsoportokra épülő, horizontális műhelyrendszer kidolgozására 
és az ez alapján történő munkavégzésre, feladatellátásra kerülne sor.  
A nyertes pályázat követelményeire és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ feladatainak 
bővülésére is tekintettel a gazdasági társaság cégnevét a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 
Nonprofit Kft. elnevezésre javaslom módosítani.  
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a két közművelődési intézmény tevékenységi köreinek átvétele a 
Kft. által ellátott és az alapító okiratban megjelölt közhasznú tevékenységeket is érinti. 
 
A fenntartói döntést követően a munkajogi jogutódlás kérdésében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. és 25/B. §-aiban foglaltak figyelembevételével kerül sor az intézmények 
szakmai és intézmény-üzemeltetési dolgozóinak a továbbfoglalkoztatására a Hírös Agóra Kulturális és 
Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. keretein belül.  A megszüntetésre tekintettel a jelenlegi intézményvezetők 
magasabb vezetői, vezetői megbízása 2015. június 30. napjával megszűnik. 
 
A fentiekben jelzett indokok alapján terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé az előterjesztés határozat-
tervezetének 3. sz. mellékletét, a KIO megszüntető okiratát, és 4. sz. mellékletét, a HELPI megszüntető 
okiratát. Tekintettel arra, hogy a HELPI 2015. március 12. napjától kezdődően a Batthyány u. 33-37. szám 
alatti önkormányzati ingatlant használja székhelyeként, módosítani szükséges az alapító okiratát. A módosító 
dokumentum és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat-tervezet 1. és 2. számú 
melléklete. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, járuljon hozzá a feladat ellátásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek biztosításához a Kft. számára, 2015. július 1. napjától. 
A költségvetés soron következő módosításakor a jelen előterjesztés alapján hozott döntésekre figyelemmel a 
szükséges létszámváltozásokat és az előirányzat átcsoportosításokat figyelembe kell venni.  
 
A fentiek alapján az 5. sz. melléklet szerint teszek javaslatot a Kft-vel megkötött Közművelődési 
megállapodás módosítására, az erről szóló szerződés-módosítás tervezete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. 
tv.) 76. § és 79. §-a, valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közművelődési rendelet) 
5. §-7. §-aiban foglaltakra tekintettel került elkészítésre. 
A javaslat elfogadása esetén módosítani szükséges majd a közművelődési rendeletet az átszervezésből 
következő intézményi feladatok módosulása miatt. 
 
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában és a fentiek szerint megszűnő 
önkormányzati költségvetési szervek használatában állnak az alábbi ingatlanok: 

- a Kecskemét, Batthyány utca 33-37. szám (Kecskemét, belterület hrsz: 17/30/A/1) alatti, 
- a Kecskemét, Kossuth tér 4. szám (Kecskemét, belterület hrsz: 4014) alatti, valamint  
- a Parádfürdő, Sándorrét (Parád, külterület hrsz: 090/17) alatti ingatlanok. 

 
A határozat-tervezet 7. számú mellékletét képező ingyenes használati megállapodás alapján a fenti 
ingatlanok a feladatátadással egyidejűleg a Kft. ingyenes használatába kerülnek. 
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A Kft. kérte továbbá, hogy a vagyonkezelésében lévő Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám (Kecskemét, 
belterület hrsz: 3341) alatti ingatlant a továbbiakban ingyenes használat keretében használhassa. A 
vagyonkezelési szerződés megszüntetése mellett a pótlási kötelezettséggel történő elszámolását elő kell írni. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § 
(1) bekezdés 4., 7., 15. és 16. pontjaiban foglalt, valamint a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés a) d) és f) pontjaiban 
foglalt feladatokat a javaslat elfogadása esetén az önkormányzat a társaságon keresztül látja majd el, így a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) és (13) bekezdései, továbbá az Mötv., valamint 
a Kult. tv. alapján az ingyenes használatba adásnak nem lesz akadálya.  
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a fentiekben részletezett önkormányzati tulajdonú ingatlanokon túl 
a leltár szerint hozzájuk tartozó ingó vagyont 2015. július 1. napjától, a Kft. ingyenes használatába adja (7. 
sz. melléklet).  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdése szerint vagyon 
ingyenes hasznosításáról a közgyűlés minősített többségű határozatával dönt. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § d) 
pontjából következik, hogy a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott 
kedvezmény, mentesség összege közvetett támogatásnak minősül, mely európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásnak nem minősül, az helyi jelentőségű feladathoz kapcsolódik. 
Fentiekre tekintettel az önkormányzat a Kft-nek 2015. évre 59.712.021,- Ft közvetett támogatást nyújt. 
Az ingyenes használatba adással érintett ingatlanok értékét az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásban 
meghatározott becsült érték, a lista szerinti tárgyi eszközöket a leltárban szereplő értékük alapján határoztuk 
meg. 
 
A KIO és a HELPI megszűnésével a székhelyeikként, illetve telephelyeikként feltüntetett kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban lévő, fentiekben megjelölt ingatlanok a Kft-vel kötött ingyenes használati 
megállapodást követően, a társaság alapító okiratának 1.4. pontjában, telephelyekként kerülnek feltüntetésre. 
 
A fentiek alapján előkészítésre került a Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, 
melyben a változtatásokat félkövér, dőlt betűvel jelöltük. Az alapító okirat az előterjesztés határozat-
tervezetének 6. sz. mellékletét képezi. 
 
A tervezett szervezeti átalakítás alapján indokolt a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata is, amelyről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 
5.1.3. pontjában foglaltakra tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság dönt. 
Erre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, kérje fel a Kft. ügyvezetőit arra, hogy a fentiek alapján 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot 2015. szeptember 30. napjáig terjesszék Kecskemét Megyei 
Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé, valamint a Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. 
szám alatt található, kecskeméti 3341 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű ingatlanra vonatkozó 
vagyonkezelési szerződés megszüntetésére tekintettel a 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóval 
egyidejűleg, annak keretében számoljanak be a pótlási kötelezettségről, továbbá javaslom, hogy – az 
önkormányzat által a Kft. részére nyújtott közvetett támogatás összegének változása miatt – a Kft. 
ügyvezetőit kérje fel arra, hogy a Kft. 2015. évre vonatkozó üzleti tervének véglegesítése során a fentieket 
vegyék figyelembe.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a KIO és a HELPI szakmai tevékenységeinek, továbbá 
folyamatban lévő pályázati programjainak fenntartása érdekében – az intézmények 2015. június 30. napjával 
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történő megszűnése miatt – szükségessé válik a kapcsolatfelvétel a közreműködő szervezetekkel annak  
 
 
rögzítése végett, hogy a fentiek tekintetében a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. fog 
majd eljárni. 
A Kult. tv. 81. § (1)-(2) bekezdései alapján az Emberi Erőforrások Minisztere véleményét beszereztük, 
véleménye az ülésen kerül ismertetésre.  
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztést véleményezésre megkapta az Esélyteremtési, az Értékmegőrzési, 
valamint a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, továbbá az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum, 
határozataik az ülésen kerülnek kiosztásra. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezetben foglaltak 
elfogadására.  
 
 
Kecskemét, 2015. március 20. 
                      Mák Kornél 
                                                     alpolgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város  
                Közgyűlése 
   
 

HATÁROZAT - TERVEZET 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
.../2015. (III. 26.) határozata 
Közművelődési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 8089-2/2015. számú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a ”Helpi” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (a 
továbbiakban: HELPI) alapító okiratának módosító okiratát, és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. és 2. sz. melléklete szerint elfogadja. A 
közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a dokumentumok aláírására, és 
felkéri, hogy azokat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg. 
 

Határidő: 2015. április 2.  
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

 
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthont (a 

továbbiakban: KIO), mint költségvetési szervet 2015. június 30. napjával jogutód nélkül 
megszünteti és elfogadja a jelen határozat 3. sz. mellékletét képező megszüntető okiratot.  

 
3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a HELPI-t, mint költségvetési szervet 2015. június 30. napjával jogutód 

nélkül megszünteti és elfogadja a jelen határozat 4. sz. mellékletét képező megszüntető okiratot.  
 

4. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat mellékleteit képező 
megszüntető okiratok (3. sz. és 4. sz. mellékletek) aláírására.  
 

5. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a megszüntető okiratokat a 
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg.  

 
6. A közgyűlés megállapítja, hogy a KIO vezetőjének az intézményvezető helyettesítésére irányuló 

megbízása, valamint a HELPI intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása külön intézkedés 
nélkül, a költségvetési szerv munkáltató jogutód nélkül történő megszűnése következtében 2015. 
június 30. napján megszűnik.  
 

7. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert arra, hogy a költségvetés soron 
következő módosításakor a költségvetés a jelen előterjesztés alapján hozott döntések, továbbá a 
szükséges létszámváltozások és az előirányzat átcsoportosítások figyelembevételével kerüljön 
előterjesztésre. 

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

8. A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati 
rendeletének módosítását a kulturális intézmények átszervezését követően terjessze a közgyűlés elé. 
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Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
 

9. A közgyűlés felkéri a KIO és a HELPI intézmények vezetőit, hogy az intézmények feladatainak a 
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. részére történő átadása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

10.  A közgyűlés úgy dönt, hogy a megszűnő KIO és HELPI feladatait 2015. július 1. napjától a Hírös 
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. fogja ellátni, erre tekintettel a közgyűlés a Kft. 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 6. sz. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, valamint felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a 
határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat (6. sz. melléklet) aláírására.  
 

11. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság ügyvezetőit a fenti 
alapítói döntésről tájékoztassa a társaság adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 
cégeljárás lefolytatása érdekében. 

12. A közgyűlés jóváhagyja a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft-vel 
megkötött közművelődési megállapodásnak a módosítását a határozat 5. számú melléklete szerinti 
egységes szerkezetbe foglalt tartalommal, valamint felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert annak aláírására.  

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

13. A közgyűlés felkéri a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőit 
arra, hogy az általuk képviselt gazdasági társaság fentiek szerinti átszervezésére tekintettel 2015. 
szeptember 30. napjáig terjesszék Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság elé a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint a 
Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatt található, kecskeméti 3341 hrsz-ú, kivett kultúrház 
megnevezésű ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetésére tekintettel a 2015. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóval egyidejűleg, annak keretében számoljanak be a pótlási 
kötelezettségről. 

 
Határidő: 2015. szeptember 30. napjáig 
Felelős: Dr. Csabai Lili és Bak Lajos ügyvezetők  

14. A közgyűlés felkéri a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőit 
arra, hogy terjesszék Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottság elé az általuk képviselt gazdasági társaság fentiek miatt módosított 2015. évre vonatkozó 
üzleti tervét. 
 

Határidő: 2015. május 29. napjáig 
Felelős: Dr. Csabai Lili és Bak Lajos ügyvezetők  
 

15. A közgyűlés hozzájárul a Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatt található, kecskeméti 3341 hrsz-
ú, kivett kultúrház megnevezésű ingatlan vonatkozásában a Kecskeméti Kulturális és Konferencia 
Központ Nonprofit Kft. vagyonkezelői jogának 2015. június 30. napjával közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez a pótlási kötelezettséggel történő elszámolás előírása mellett. 
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16.  A közgyűlés úgy dönt, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő kecskeméti 3341 hrsz-ú, 

Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti, 2723 m2 nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű, a 
kecskeméti 17/30/A/1 hrsz-ú, Kecskemét, Batthyány utca 33-37. szám alatti, 154 m2 nagyságú,  
üzlethelyiség megnevezésű, továbbá a kecskeméti 4014 hrsz-ú, Kecskemét, Kossuth tér 4. szám 
alatti, 1310 m2 nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű, valamint a parádi 090/17 hrsz-ú, 
Parádfürdő, Sándorrét alatti, 4 ha 3764 m2 nagyságú, legelő, erdő és kivett ifjúsági tábor 
megnevezésű ingatlanokat, valamint a fenti ingatlanokhoz tartozó tárgyi eszközöket 2015. július 1. 
napjától határozatlan időre a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ingyenes 
használatába adja. 
 

17.  Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit 
Kft. részére nyújtott közvetett támogatás összegét a 2015. évre nettó 59.712.021,- Ft -ban határozza 
meg. 

18.  A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a határozat 17. 
pontjában foglalt döntésnek megfelelően a határozat 7. sz. mellékletét képező Megállapodást aláírja. 

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

19. A közgyűlés felkéri a KIO és a HELPI intézmények vezetőit, valamint a Kecskeméti Kulturális és 
Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőit arra, hogy az intézmények szakmai és intézmény-
üzemeltetési dolgozóinak a továbbfoglalkoztatásánál a szükséges munkáltatói intézkedéseket 
foganatosítsák. 

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Habuda Ibolya és Szabó Csaba intézményvezetők, valamint Dr. Csabai Lili és Bak Lajos 
ügyvezetők 
 

20. A közgyűlés úgy dönt, hogy a KIO és a HELPI szakmai tevékenységeinek, továbbá folyamatban lévő 
pályázati programjainak fenntartása érdekében – az intézmények 2015. június 30. napjával történő 
megszűnése miatt – a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. fog majd eljárni. 

 
21. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a KIO és a HELPI folyamatban 

lévő projektjeihez kapcsolódó támogatási szerződésmódosítás(ok) során, illetve változás-
bejelentések megtétele érdekében eljárjon. 

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

 
 


