Javaslat
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének …………../2012.
(……..) önkormányzati rendeletet
a közterületek tisztántartásáról a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 14/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
1.§. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek
tisztántartásáról a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
14/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§. Ezen rendelkezés 2012. január 1-én lép hatályba.

Mátramindszent, 2012. február ……….

Horváth János
Polgármester

Bata József
körjegyző

Javaslat
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…………../2012. (……..) önkormányzati rendeletet
ivóvíz legmagasabb hatósági díjáról szóló 15/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1.§. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz legmagasabb
hatósági díjáról szóló 15/2011.(XII.22.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül
helyezi.
2.§. Ezen rendelkezés 2012. január 1-én lép hatályba.

Mátramindszent, 2012. február ……….
Horváth János
Polgármester

Bata József
körjegyző

Rendelet tervezet!
Mátramindszent Község Önkormányzati Képviselő-testületének
…../2012.(II…...) önkormányzati
rendelete
az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló módosított 1993.
évi III. tv. 115. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv., a közoktatásról szóló módosított 1997. évi LXXIX. tv., a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 29/1993.(II.17.) Korm. r. és a
133/1997.(VII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya alá tartoznak Mátramindszent Községi Önkormányzat Konyháján étkező, a község
közigazgatási területén élő, óvodás korú, általános iskolás korú gyerekek, a szociális étkeztetésben részesülő
személyek, a szociális étkeztetésre nem jogosult életvitelszerűen itt tartózkodó lakosok, az önkormányzat
dolgozói, valamint külső (vendég) étkezők.
2. §
Általános rendelkezések
(1) Az étkeztetés önkormányzati lebonyolítását a Mátramindszent Községi Önkormányzat Konyhája végzi,
melynek vezetője a polgármester.
(2) Az étkeztetés nyersanyagnormáját és az ennek alapján számítható díjakat a képviselő-testület évente kétszer
rendeletben állapíthatja meg, illetve vizsgálhatja felül.
(3) Az új térítési díjak hatályba léptetése visszamenőleg nem állapítható meg, a térítési díjakat az polgármester
írásban közli az ellátottakkal az ellátás igénybevételekor, de legkésőbb 30 napon belül.
(4) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, vagy annak mérséklését, elengedését kéri, a térítési díj
közlésétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
(5) A fenntartó a kérelemről legközelebbi ülésén dönt.
3. §
(1) Az étkeztetés igénylése a Körjegyzőség Hivatalában (továbbiakban Hivatal) kérhető, s ez az igénylést követő
naptól teljesítendő.
(2) A kérelmet az arra jogosult, illetve annak törvényes képviselője nyújthatja be.
(3) Az ellátás, az étkeztetés lemondása az élelmezésvezetőnél történik, s az ellátott a bejelentést követő napon
vagy naptól mentesül a térítési díj fizetése alól.
(4) Az intézmények legkésőbb a megelőző nap 15 óráig jelentik a Konyha számára a következő napi étkezők
létszámát.
(5) Az ellátás megszűnik, ha azt a kérelmező kéri, illetve ha az ellátást más módon tudja biztosítani az ellátott.
4. §
A nyersanyagnorma és térítési díj
(1) A nyersanyagnorma kialakítása jogszabályon alapuló, az ellátottak életkori sajátosságainak megfelelő étrend
alapján, az étkezési szokásoknak és életkornak megfelelő étkezések és az alapanyagok, nyersanyagok
beszerzési árának függvénye. Az alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az élelmezésvezető köteles a legolcsóbb beszerzési forrásokat megkeresni, hogy az adott nyersanyagnormán
belül a legváltozatosabb étrend kerüljön kialakításra.
(3) Az étrend kialakítása az élelmezésvezető és a szakács feladata, melyet a konyhán ki kell függeszteni.
(4) Az élelmezésvezető felelős a norma betartásáért, elsősorban heti, majd havi ciklusban.

(5) A napi háromszori étkezés nyersanyagnormájának napi megosztása, amely a térítési díjaknál is követendő az
1. sz. mellékletben található.
(6) Az intézményi térítési díj alapja az étkeztetés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan
felmerülő költségek (2. sz. melléklet) egy ellátottra jutó napi összege (3. sz. melléklet)
(7) Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval (ÁFA) növelt összeg a személyi térítési díj, amely az
élelmezési térítési díj és az igénybevett ékezések számának szorzata.
(8) A térítési díj előre fizetendő, legfeljebb egy havi időszakra.
(9) Az előre beszedett térítési díj és a tényleges igénybevétel közötti különbséget a következő havi térítési díjnál
kell beszámítani.
5. §
(1) A térítési díj az ellátás helye szerinti intézmény kijelölt dolgozójánál fizetendő be.
(2) A térítési díj megállapításához a szociális ellátottak jövedelemnyilatkozatot kötelesek benyújtani. Ehhez
mellékelni kell a szükséges igazolásokat, valamint a kedvezmény igénybevételéhez szükséges
nyilatkozatokat, okiratokat.
(3) A gyermekétkeztetésben a szülő (gondviselő) hozzájáruló nyilatkozata alapján az őt megillető, önkormányzat
által folyósított szociális ellátást a körjegyzőség hivatala az étkeztetés helyére utalja.
(4) Amennyiben térítési díj hátralék keletkezik, a fenti ellátást – a szülő előzetes nyilatkozatával megerősítetten –
a Hivatal köteles az étkeztetés helyére átutalni.
(5) A munkahelyi étkezési hozzájárulást természetben igénylők támogatási összegét a Hivatal írja jóvá, utalja át
az ellátást biztosító számlájának javára.
6. §
Szociális alapellátások térítési díja
(1) A szociálisan rászorulók részére térítési díj csak az étkeztetésért állapítható meg.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyag költsége, az étkeztetés megszervezésére és
üzemeltetésére felhasznált összeg egy létszámra jutó napi összege.
(3) A személyi térítési díj az előzőekben foglalt összeg és az adott hónapban igénybevett étkezési napok
számának szorzata ÁFÁ-val növelten.
(4) A nyersanyagnormát az 1. melléklet, a térítési díjat a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. §
Gyermekjóléti alapellátás
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító óvodában csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
(2) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyag költsége egy ellátottra jutó napi összege.
(3) A személyi térítési díj összege az intézményi térítési díj ÁFÁ-val növelt összege.
(4) Normatív kedvezmény illeti meg a gyermeket, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1998.
évi XXXI. tv. 148 § (5) bekezdés szerint.
(5) A normatív kedvezmény nyilatkozat alapján, csak egy jogcímen vehető igénybe.
(6) Amennyiben az étkeztetés térítési díjához magánszemély, külső szerv, alapítvány támogatást kíván nyújtani,
ennek megállapodási szándékát és pénzügyi fedezetét, a támogatást megelőzően az önkormányzathoz be kell
nyújtani. Az önkormányzat ennek elfogadásáról következő ülésén dönt.
8. §
Munkahelyi és külső étkezés
(1) Az önkormányzattal állandó főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkező dolgozók a Képviselő-testület által
elfogadott illetményen kívüli juttatásra jogosult.
(2) Az étkezést igény választása esetén a dogozó ezt akkor is igénybe veheti, ha:
- fizetett vagy fizetetlen szabadságon van,
- táppénzes állománya esetén,
- szülési, gyermekgondozási szabadságon van.

(3) Egyedi igények alapján a Konyha kapacitásának jobb kihasználása végett a polgáremester külső étkeztetést
engedélyezhet. A külső személyi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségét, rezsiköltséget, haszonkulcsot és
az ÁFÁ-t tartalmazza.
(4) Ha a külső szervek érkeztetése az intézményi ellátottakra, saját dolgozókra hátrányossá válik, illetve az
engedélyezett főzési adagszám túllépésre került, a polgármester a korábban kiadott engedélyt köteles
visszavonni.
(5) A munkahelyi és külső személyek térítési díjait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
9. §
A Konyhára vonatkozó főbb szabályok
(1) Az élelmezésvezető az intézményi ellátottak sajátosságait figyelembe véve állapítja meg az ételek
elkészítésének és kiszállításának idejét, amelyek az alábbiak:
- Tízórai:
8,30 óra
- Ebéd:
11.20 – 13.00 óra
- Uzsonna:
15 óra
(2) Az étkeztetés során keletkező nyersanyag és ételmaradék elszállításáról, értékesítéséről a élelmezésvezető
gondoskodik, a jogszabályi előírások figyelembevételével.
11. §
Záró rendelkezések
(1) Ezen rendelet 2012. március 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző
gondoskodik.
(2) Egyúttal hatályát veszti a 5/2001.(III.01.) sz. rendelet.
Mátramindszent, 2012. február …….
Horváth János
polgármester

Kihirdetve: 2012. február ………….
Bata József
körjegyző

Bata József
körjegyző

1.sz. melléklet
Intézményi nyersanyagnormák (nettó összegben)
Szociális étkeztetés
Napköziotthonos Óvoda napi háromszori
tízórai
ebéd
uzsonna
Menza
Önkormányzati alkalmazottak
Körjegyzőség alkalmazottai
Helyi általános iskola pedagógusai
Vendég étkezők

250.-Ft
295.-Ft
65.-Ft
170.-Ft
60.-Ft
250.-Ft
260.-Ft
260.-Ft
260.-Ft/
261.-Ft

2.sz. melléklet
Élelmezési rezsiköltség számítása:
Rezsiköltség

66 %

3.sz. melléklet
Személyi térítési díjak számítása:
Szociális étkeztetés:
jövedelem:
42.750-Ft alatt
42.751- - 60.000-Ft között
60.001- - 72.000-Ft között
72.001- - 85.700-Ft között
85.701- Ft felett
Kihordás díja

272 + ÁFA = 345.-Ft
292 + ÁFA = 370.-Ft
308 + ÁFA = 391.-Ft
332 + ÁFA = 422.-Ft
364 + ÁFA = 462.-Ft
39 + ÁFA = 50.-Ft/alkalom

Napköziotthonos Óvoda
Nyersanyagnorma + ÁFA

295.-Ft + ÁFA = 375.-Ft

Menza
Nyersanyagnorma + ÁFA

250.-Ft + ÁFA = 318.-Ft

4.sz. melléklet
Munkahelyi és vendég étkeztetés térítési díjai
Önkormányzati alkalmazottak

nyersanyagnorma + ÁFA = 260.-Ft + ÁFA = 330.-Ft

Körjegyzőség alkalmazottai

nyersanyagnorma + ÁFA = 260.-Ft + ÁFA. = 330.-Ft

Helyi általános iskola pedagógusai

nyersanyagnorma + ÁFA = 260.-Ft + ÁFA = 330.-Ft

Vendég étkeztetés

nyersanyagnorma + rezsiköltség + ÁFA = 550.-Ft

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…..../2012.(II. …...... ) számú
rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásáról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-a, valamint az Államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm. Rendeletének vonatkozó előírásai alapján és a
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. az
önkormányzatok, és a központi költségvetés kapcsolatairól szóló rendelkezésének
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
/1/ E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra .
/2/ Az önkormányzat, mint költségvetési szerv címrendet alkot. Az önkormányzat címrendjét
e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei
2.§.
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét - a forráshiány fedezetére
tervezett hitel (20.445 eFt) figyelmen kívül hagyásával 182.221 eFt – forráshiány
figyelembe vételével 202.666 eFt-ban határozza meg.
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti főösszeg címenkénti, alcímenkénti és szakfeladatonkénti
megosztását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Bevételi előirányzatok eFt-ban:
1. Működési bevétel

48.750

2. Támogatások

13.214

3. Felhalmozási és tőke jell.bev.

0

3/1. Véglegesen átv.pe. felh.

70.613

4. Tám. pe. átvétel, kölcsön vtér.

45.459

5. Hitel felv.műk.c.

20.445

6. Pénzmaradvány: műk.

4.185

3.§.
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat kiadási főösszegét 202.666 eFt-ban határozza meg.
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti és szakfeladatonkénti
megosztását e rendelet 3. számú melléklete mutatja be.
Kiadási előirányzatok eFt.ban:
1. Személyi jutt.

34.622

2. Munkaadót terhelő jár.

9.680

3. Dologi kiadások

35.340

4. Támogatás pe.átadás műk.

51.911

5. Felhalmozási kiadás

70.613

6. Hitelnyújtás

500

6/1.Tartalék

0

Költségvetési létszámkeret 9 fő.
4.§.
/1/ A 2.§-ban megállapított bevételek és a 3.§-ban meghatározott kiadások eredményeként a
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés hiányát 20.445 eFt-ban állapítja meg.
/2/ A 2012. évi költségvetés pénzügyi mérlegét e rendelet 4. számú melléklete mutatja be.
Működési és felhalmozási kiadások
5.§.
/1/ A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés működési célú
a.) bevételek 111.608 eFt-ban
b.) kiadásokat 132.053 eFt-ban
c.) a működési hiányt 20.455 eFt-ban állapítja meg.
/2/ A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
6.§.
/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú
a.) bevételeit 70.613 eFt-ban
b.) kiadásait 70.613 eFt-ban

c.) a felhalmozási célú mérleg egyenlegét 0 eFt-ban állapítja meg.
/2/A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza.
/3/ A Képviselő-testület az /1/ b)pontban meghatározott felhalmozási kiadásokhoz rendelt
feladatokat e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
/4/ A költségvetési rendelet 7. számú mellékletében tervezett felhalmozási célú feladatokat a
költségvetési év során jelentkező sürgősen elvégzendő vagy az év közben kiírt pályázati
lehetőségekhez igazodóan a polgármester javaslatára módosíthatja.
7.§.
/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét e rendelet 9.
számú melléklete szerinti részletezéssel jóváhagyja.
/2/ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 9. sz. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet
közmunka program keretében a rendelkezésre álló források, és támogatások
figyelembevételével túllépje.
8.§.
/1/ A Képviselő-testület a Dorogháza – Mátramindszent - Szuha Körjegyzőséghez tartozó
köztisztviselők illetményét a költségvetési törvény 56. § (1) alapján meghatározott
illetményalappal számított mértékig finanszírozza.
/2/ Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak illetménye a
költségvetési törvény 11. számú melléklete szerint, az illetménypótlékok a vonatkozó
jogszabályok szerint számítandó a minimálbér és a garantált bérminimum figyelembe
vételével.
Átadott – átvett pénzeszközök
9.§.
/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására létrehozott
társulások működési kiadásaihoz az alábbiak szerint járul hozzá:
a.) Körjegyzőség működésének támogatása 12.231 eFt
b.) Többcélú Kistérségi Társulás: 19.648 eFt
- Okt.általános felad. 3.514 eFt
Óvodai ellátás

3.352 eFt.

Iskolai ellátás

12.782 eFt.

/2/ Az önkormányzat feladatait segítő civil szervezetek támogatásának keret összege 150 eFt.
/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott keretösszeg felosztásánál a Képviselő-testület külön
határozatban dönt.
A költségvetés tartaléka, pénzmaradványa
10.§.
/1/ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános és céltartaléka nincs.
/2/ A 2012. évi költségvetésnek tervezett pénzmaradványa nincs, az előző évről áthozott
kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány 4.185 eFt az eddig ismert adatok
szerint.
A költségvetés hiányának kezelése
11.§.
/1/ A Képviselő-testület a rendelet 4.§-ban meghatározott költségvetési hiány fedezetét az
alábbiak szerint biztosítja:
a.) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására (pl. önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása, tartósan fizetésképtelen helyzetbe
került helyi önkormányzatok adósságrendezése) irányuló , a költségvetési törvény 6.
számú melléklete szerinti igény benyújtásával.
b.) szükség esetén, éven belüli likviditási hitel felvételével.
c.) a polgármester előterjesztése alapján – amennyiben az „a” és „b” pontban foglaltak a
hiány kezelését nem biztosítják – a felújítási és felhalmozási feladatok átütemezésével.
d.) a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásoknak pályázati támogatásokkal történő
csökkentésével.
/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az /1/ b)pontban megjelölt hitel
szükség szerinti felvételére, mely hitel felső korlátja 3.500 e Ft.
/3/ A kötelező feladatok ellátásának hatékonyabb működési feltételek keresése, az oktatás
területén egyes kiadások maximalizálása.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12.§.
/1/ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, az előirányzatok felhasználásának
törvényességéért a körjegyző a felelős.
/2/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményein,
valamint a körjegyzőségen keresztül biztosítsa a költségvetési előirányzatokban
meghatározott bevételek beszedését és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítését.
/3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy e rendelet mellékleteiben
jóváhagyott előirányzatok alapján a 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet szerint a

költségvetés jóváhagyásáról, teljesítéséről a Kormányt tájékoztassa.
13.§.
/1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és annak
következményei elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a költségvetés
végrehajtása során átmeneti intézkedéseket hozhat, melyről a Képviselő-testületet a soron
következő ülésen tájékoztatni kell.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok
között átcsoportosíthat, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve e
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
14.§.
/1/ A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
/2/ Ha év közben az országgyűlés, a Kormány vagy valamely országos hatáskörű költségvetési
szerv, elkülönített pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot vagy támogatást
biztosít, a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
A pótelőirányzatról a polgármester legalább félévente a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolókhoz kapcsolódóan, a szükséges rendeletmódosítások előterjesztésével köteles
tájékoztatást adni.
15.§.
/1/ Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai év közben
módosíthatók
/2/ Az önkormányzat címei, ágazatai és szakfeladati között – a kiemelt előirányzatok
megváltoztatása nélkül - saját hatáskörben a polgármester engedélyezhet átcsoportosítást.
/3/ A költségvetés kiemelt előirányzatai között csak a Képviselő-testület engedélyezhet
átcsoportosítást. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás esetén a polgármester
köteles a költségvetési rendelet módosítását kezdeményezni.
/4/ Az előirányzat átcsoportosításokról a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló
beszámoló keretében kell számot adni.

Beszámolói kötelezettség
16.§.
/1/ A körjegyző az önkormányzat hivatala útján gondoskodik az évközi előirányzat
módosítások, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és év végi beszámolók
elkészítéséről.
/2/ Az év közötti beszámolót a költségvetési év augusztus 15-ig az éves beszámolót pedig
2012. március 31-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Egyéb rendelkezések
17.§.
/1/ Az önkormányzat 2012 – 2013- 2014 évekre vonatkozóan várható bevételi és kiadási
előirányzatokat – gördülő tervezést – e rendelet 10. számú melléklete mutatja be.
/2/ Az önkormányzatnak a költségvetési kapcsolatokból eredő normatív hozzájárulások és
állami támogatások jogcímeit és összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
/3/ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésnek előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet
11. számú melléklete tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetését e rendelet 12. számú melléklete mutatja
be.
/5/ A Körjegyzőség költségvetését tájékoztatásul e rendelet 13. számú melléklete mutatja be.
/6/ A Bátonyterenye Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához (szociális és oktatási
feladatokhoz) a 2012. évi önkormányzati hozzájárulásokat a 14. sz. melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések
18.§.
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától
kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Mátramindszent, 2012. február 7.
Horváth János

Bata József

polgármester

körjegyző

Kihirdetve: Mátramindszent, 2012. február ….
Bata József
körjegyző

