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Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
2013. január 1-jén hatályba lépett több olyan jogszabály, amely szükségessé tette az
óvodai nevelés ellátásának felülvizsgálatát:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján
az önkormányzat kötelező köznevelési alapfeladata az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. A nemzeti köznevelésről szóló
törvény szerint az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és
fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei egy vagy
több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző
államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi
személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. A Mötv. önkormányzati
társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépése előtt kötött társulási
megállapodásokat a képviselő-testületek 2013. június 30-ig felülvizsgálják és a Mötv.
rendelkezéseinek megfelelően módosítják.
Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező köznevelési feladatait
intézményfenntartó társulás által működtetett intézményen keresztül látja el:

két

1. Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által
fenntartott intézmény (gesztor: Dombóvár Város Önkormányzata): Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ (székhely: Dombóvár, III. u. 34.).
Tagóvodák:
Százszorszép Óvoda (Dombóvár, III. u. 34.)
Attalai Napköziotthonos Tagóvoda (Attala, Ady E. u. 2.);
Dalmandi Napköziotthonos Tagóvoda (Dalmand, Felszabadulás u. 14.).
2. Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (gesztor:
Dombóvár Város Önkormányzata) által fenntartott intézmény: Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde (székhely: Dombóvár, Zrínyi u. 10.). Tagóvodák:
Szivárvány Óvoda (Dombóvár, Zrínyi u. 10.);
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény (Dombóvár, Bezerédj u. 33.);
Erzsébet Óvodai Tagintézmény (Dombóvár, Petőfi u. 27.);
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény (Kaposszekcső, Kossuth u. 11.);
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény Csikóstőttősi Telephelye (Csikóstőttős,
Hunyadi tér 20.);
Döbröközi Óvodai Tagintézmény (Döbrököz, Ifjúság u. 6.);
Bölcsődei Tagintézmény (Dombóvár, Kórház u. 35.).
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A társulások tagjait levélben kértem, hogy nyilatkozzanak a társulás és az intézmény
további működésére vonatkozó álláspontjukról. A képviselő-testület a 121/2013. (III.
28.) számú határozatával az óvodák átszervezéséről előzetes döntést hozott. A
községek Dombóvár kezdeményezésére az alábbiak szerint döntöttek:
1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:
- Döbrököz Község Önkormányzata kilép az intézményfenntartó társulásból és
önállóan kívánja a településen az óvodát fenntartani.
- Kaposszekcső Község Önkormányzata kilép a társulásból és önállóan kívánja
az óvodát fenntartani.
- Jágónak Község Önkormányzata: a településen óvoda nem működik, a jágónaki
óvodások Kaposszekcsőre járnak, ezért a jágónaki önkormányzat Kaposszekcső
döntését elfogadta, így a társulásból kilép.
- Nak Község Önkormányzata kilép a társulásból (a naki óvoda nem a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként működik).
- Csikóstőttős Község Önkormányzata: továbbra is tagja kíván maradni a
társulásnak és a közösen fenntartott intézményben kívánja biztosítani az óvodai
nevelést a településen.
- Attala Község Önkormányzata kiválik a társulásból (az attalai óvoda nem a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézménye).
- Kapospula Község Önkormányzata továbbra is tagja kíván maradni a
társulásnak és az óvodai nevelést a dombóvári óvodában kívánja biztosítani.
2. Dombóvári Gyermekvilág ÁMK:
- Dalmand Község Önkormányzata tagja kíván maradni az intézményfenntartó
társulásnak és az óvodai nevelést a közösen fenntartott intézményben kívánja
biztosítani.
- Attala Község Önkormányzata kilép a társulásból és az óvodát önállóan kívánja
továbbműködtetni.
Fentiek figyelembevételével az óvodák átszervezését a következők szerint javaslom:
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:
Döbrököz és Kaposszekcső településeken kiválással új intézmény jön létre a települési
önkormányzat alapításában. Javaslom, hogy az intézményhez a jövőben kizárólag a
dombóvári feladatellátási helyeken működő tagintézmények tartozzanak (Szivárvány
Óvodai Tagintézmény, Erzsébet Óvodai Tagintézmény, Bezerédj Amália Óvodai
Tagintézmény és a Bölcsődei Tagintézmény), a fenntartó 2013. július 1-jétől
Dombóvár Város Önkormányzata legyen, a Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény
Csikóstőttősi Telephelye és az ott ellátott közfeladat kerüljön átadásra a Dombóvári
Gyermekvilág ÁMK-nak.
Kapospulában 2012. szeptember 1-jétől nem működik óvoda, az óvodáskorú
gyermekek az Erzsébet Óvodai Tagintézményben kerültek elhelyezésre. Az
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átszervezést követően Dombóvár továbbra is biztosítja a kapospulai gyermekek
részére az óvodai nevelést, ennek feltételeit Kapospula Község Önkormányzatával
kötendő köznevelési megállapodás rögzíti.
Indokolt, hogy Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Intézményfenntartó Társulását a tagok közös
megegyezéssel szüntessék meg 2013. június 30. napjával, mivel a társulás által ellátott
köznevelési feladatot a tagok július 1-jétől más módon biztosítják. A társulás
jogutódjai a fenntartói jogok és kötelezettségek tekintetében a települési
önkormányzatok.
Dombóvári Gyermekvilág ÁMK:
Attalán kiválással új intézmény jön létre az önkormányzat alapításában, a dalmandi
óvoda továbbra is a Dombóvári Gyermekvilág ÁMK tagintézményeként működik. A
községi tagintézmények kiválásával csak Dalmandon és Csikóstőttősön működik majd
a jövőben dombóvári székhelyű intézményhez tartozó óvoda. A Képviselő-testület
nem támogatta a dombóvári óvodák összevonását egyetlen intézménybe, a
tagintézmények kiválását követően viszont a Dombóvári Gyermekvilág ÁMK-hoz két
tagintézmény tartozna (a dombóvári Százszorszép Óvoda és a dalmandi óvoda), ezzel
szemben a Dombóvári Szivárvány Óvodához 3 dombóvári tagintézmény, egy községi
telephely és a bölcsőde. A két intézmény között a feladatok arányos megosztása
érdekében javaslom, hogy a községi feladatellátási helyek a Dombóvári Gyermekvilág
ÁMK-hoz kerüljenek, az intézmény 2013. július 1-jétől vegye át a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai Tagintézménye Csikóstőttősi
Telephely intézményegységét és az ott ellátott közfeladatot.
A Dombóvári Gyermekvilág ÁMK alapító okiratában jelenleg szerepel a
közművelődési feladat ellátása is, amit a József Attila ÁMK általános iskolai
tagintézményei állami fenntartásba való átadásával egyidejűleg nem lehetett törölni az
intézmény feladatai közül. A képviselő-testület a 121/2013. (III. 28.) Kt. határozattal
kinyilvánította szándékát, hogy az intézmény közművelődési feladatát megszünteti. A
tervezett intézkedésről a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény előírásának megfelelően kértem a
kultúráért felelős miniszter véleményét. A minisztériumtól az a válasz érkezett, hogy a
közművelődési feladat törlése támogatható, ha az a közművelődési megállapodás
módosításával beépül a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. szolgáltatásai közé. A
közművelődési feladat megszűnésével az intézmény elnevezését is módosítani kell.
Javaslom, hogy a Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó
Társulását 2013. június 30. napjával a tagok szintén szüntessék meg, a megszűnő
társulás jogutódjai a fenntartói jogok és kötelezettségek tekintetében a települési
önkormányzatok. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvényben idén a társulás által fenntartott óvodák esetében az állam nem
biztosít magasabb összegű normatívát, Dombóvár a bölcsődére sem tudta igényelni a
magasabb normatívát, mivel a bölcsőde működési területe a társult önkormányzatok
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közül csak Dombóvár területére terjed ki. Az óvodai nevelés feladatának társulásban
történő ellátása nem jár magasabb összegű állami támogatással, a feladat más módon
is ellátható, ezért nem tartom okszerűnek jogi személyiségű társulás alapítását
Dalmand és Csikóstőttős Községi Önkormányzatokkal.
Javaslom, hogy az intézmény fenntartását 2013. július 1-jétől Dombóvár Város
Önkormányzata vegye át, Csikóstőttős és Dalmand településeken az óvodai nevelés
feladatának ellátását pedig köznevelési szerződés keretében biztosítsa a következő
feltételekkel:
- A községi tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési tárgyak
továbbra is a községi önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képezik. A feladat
ellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon használatát Dalmand és
Csikóstőttős térítésmentesen biztosítja, az ingatlan karbantartásával,
felújításával kapcsolatos kiadásokat az önkormányzatok viselik.
- A községi önkormányzatok területén működő intézményegységeket érintő
fenntartói és intézményi döntések előtt az önkormányzatok véleményét ki kell
kérni, így különösen az intézményegység vezetőjének kinevezése kapcsán.
A Nkt. előírja, hogy a fenntartó köteles az átszervezésnek minősülő döntés előtt az
intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülő szervezet és az alapító
okirata szerint nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem
rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek
hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat véleményét beszerezni. A települési
önkormányzat az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelés-oktatás ellátásában
közreműködő
nevelési-oktatási
intézmény
létesítésével,
megszüntetésével,
átszervezésével, nevének megállapításával összefüggő döntéséhez beszerzi az érintett
települési önkormányzat egyetértését. A véleményezésre jogosultaknak az
átszervezésre vonatkozó véleményét és az egyetértési joggal rendelkező települési
nemzetiségi önkormányzatok egyetértését beszereztem, azokat az előterjesztés
melléklete tartalmazza.
Kérem az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.
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I. Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján
kezdeményezi és a tagok egyetértő döntése esetén elhatározza, hogy a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fenntartására létrehozott, Dombóvár Város, Attala,
Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása 2013. június 30.
napjával megszüntetésre kerüljön, arra tekintettel, hogy Társulás fenntartására már
nincs szükség, az a közfeladat, amelynek ellátására társulási megállapodást
kötöttek, más módon, illetőleg más szervezetben teljesíthető.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet 2013. július 1-től
önállóan működteti és tartja fenn, az intézményből 2013. július 1-jével kiválik a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Döbröközi Óvodai Tagintézménye
(7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.) és a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézménye (7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11.), a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye (7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.)
feladatellátási hely és a Csikóstőttős község tekintetében ellátott közfeladat 2013.
július 1-jével átadásra kerül a Dombóvári Gyermekvilág Óvodához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást
megszüntető okirat tartalmának jóváhagyására és annak aláírására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1-jétől
köznevelési szerződést köt Kapospula Község Önkormányzatával a Kapospula
községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való
részesítésére, a szerződés alapján a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
kötelező felvételt biztosít Kapospula község óvodás korú gyermekei számára. A
köznevelési szerződésben Kapospula Község Önkormányzatának lehetővé kell
tennie azonnali beszedési megbízás alkalmazását, amennyiben a fenntartással
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalást nem teljesítik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés
tartalmának jóváhagyására és annak aláírására.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde intézményt 2013. július 1-től – az intézmény fenntartására
létrehozott társulás megszüntetésére tekintettel – az alábbiak szerint szervezi át:
- Az intézményfenntartó társulás megszüntetése miatt az intézmény
fenntartója önállóan Dombóvár Város Önkormányzata.
- A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Döbröközi Óvodai
Tagintézménye (7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.) 2013. július 1-től

kiválik a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetési
szervből, a tagintézményből Döbrököz Község Önkormányzata
alapításában új költségvetési szerv jön létre, mely költségvetési szerv a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Döbröközi Óvodai
Tagintézménye által ellátott feladathoz kapcsolódó jogviszonyokban –
beleértve a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde jogutódja.
- A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézménye (7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11.) 2013. július 1-től
kiválik a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetési
szervből, a tagintézményből Kaposszekcső Község Önkormányzata
alapításában új költségvetési szerv jön létre, mely költségvetési szerv a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézménye által ellátott feladathoz kapcsolódó jogviszonyokban –
beleértve a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde jogutódja.
- A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye (7362 Csikóstőttős,
Hunyadi tér 20.) feladatellátási hely és a Csikóstőttős község
tekintetében ellátott közfeladat 2013. július 1-jével átadásra kerül a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központhoz (amely
2013. július 1-től a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda elnevezést viseli),
mely költségvetési szerv a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye által
ellátott feladathoz kapcsolódó jogviszonyokban – beleértve a
foglalkoztatási jogviszonyokat is – a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde jogutódja.
- A kiválással, illetve a közfeladat átadással érintett tagintézményekre,
feladatellátási helyekre vonatkozó rendelkezések az alapító okiratból
törlésre kerülnek, a felvételi körzet Kapospula község területére is
kiterjed.
A Képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde az alapító
okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok
részére megküldje.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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II. Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján
kezdeményezi és a tagok egyetértő döntése esetén elhatározza, hogy a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ fenntartására létrehozott,
Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodása 2013. június 30. napjával megszüntetésre kerüljön, arra
tekintettel, hogy Társulás fenntartására már nincs szükség, az a közfeladat,
amelynek ellátására társulási megállapodást kötöttek, más módon, illetőleg más
szervezetben teljesíthető.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ költségvetési szervet
2013. július 1-től önállóan működteti és tartja fenn, az intézményből 2013. július 1jével kiválik a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája (7252 Attala, Ady E. u. 2.), valamint az intézmény
átveszi a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye (7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.)
feladatellátási helyet és a Csikóstőttős község tekintetében ellátott közfeladatot. A
Képviselő-testület a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ
közművelődési feladatát 2013. július 1-től megszünteti, erre tekintettel az
intézmény elnevezése 2013. július 1-től Dombóvári Gyermekvilág Óvodára
változik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást
megszüntető okirat tartalmának jóváhagyására és annak aláírására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1-jétől
köznevelési szerződést köt Dalmand Község Önkormányzatával és Csikóstőttős
Község Önkormányzatával a Dalmand, illetve Csíkóstöttős községben lakóhellyel
rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére, a
szerződés alapján a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda kötelező felvételt biztosít
Dalmand, illetőleg Csikóstőttős község óvodás korú gyermekei számára az
intézmény dalmandi, illetve csikóstőttősi feladatellátási helyén.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés
tartalmának jóváhagyására és annak aláírására az alábbiak figyelembe vételével:
- Az önkormányzatoknak a közigazgatási területükön található
feladatellátási hely ingatlan és ingó vagyonának használati jogát
térítésmentesen
kell
biztosítani,
az
ingatlan
felújításával,
karbantartásával, állapotának fenntartásával kapcsolatos kiadásokat az
önkormányzatok viselik.
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- A területükön található tagintézményt érintő fenntartói és intézményi
döntések előtt az érintett önkormányzatok véleményét ki kell kérni,
beleértve a tagintézmények vezetőjének kinevezését is.
- Az önkormányzatoknak lehetővé kell tenni azonnali beszedési megbízás
alkalmazását, amennyiben a fenntartással kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalást nem teljesítik.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ intézményt 2013. július 1-től – az
intézmény fenntartására létrehozott társulás megszüntetésére tekintettel – az
alábbiak szerint szervezi át:
- Az intézményfenntartó társulás megszüntetése miatt az intézmény
fenntartója önállóan Dombóvár Város Önkormányzata.
- Az intézmény közművelődési feladata megszűnik, erre tekintettel az
intézmény elnevezése 2013. július 1-től Dombóvári Gyermekvilág
Óvodára változik.
- A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája (7252 Attala, Ady E. u. 2.) kiválik
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ költségvetési
szervből, a tagintézményből Attala Község Önkormányzata alapításában
új költségvetési szerv jön létre, mely költségvetési szerv a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai Napköziotthonos
Tagóvodája által ellátott feladathoz kapcsolódó jogviszonyokban –
beleértve a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ jogutódja.
- Az intézmény átveszi a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye
(7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.) feladatellátási helyet és a
Csikóstőttős község tekintetében ellátott közfeladatot, az intézmény a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye által ellátott feladathoz
kapcsolódó jogviszonyokban – beleértve a foglalkoztatási
jogviszonyokat is – a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
jogutódja.
- A kiválással érintett tagintézményre vonatkozó rendelkezések az alapító
okiratból törlésre kerülnek, az alapító okirat kiegészül az átvett
feladatellátási helyre vonatkozó rendelkezésekkel.
- Az intézmény felvételi körzete Dalmand és Csikóstőttős községek
területére is kiterjed, az óvodai ellátás az adott településen található
feladatellátási helyen történik.
A Képviselő-testület a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési
Központ, 2013. július 1-től Dombóvári Gyermekvilág Óvoda alapító
okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok
részére megküldje.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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