
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

J/9/9/2009. 
budapcs, m.E.11 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri 
Hivatal 2009. évi teljesítmény érté
kelésének alapját képező céljaira 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A köztisztviselők jogállásáról szóló - többször módosított - 1992. évi XXIII. törvény 
(továbbiakban: Ktv.) 34. §-a - a köztisztviselői életpálya programban meghatározott elvek és 
szempontok figyelembevételével - 2002. január l-jétől kezdődően bevezette a 
telj esítményértékelés intézményét. 

A teljesítményértékelés a vezetői funkciók egyike, a vezető és a munkatárs közötti viszonyt 
minősítő kétirányú kommunikáció, amely során megbeszélik az elmúlt periódus eredményeit, 
teljesítményét azzal a céllal, hogy az együttműködést fejlesszék és egy következő időszakra 
megállapodjanak a célkitűzésekről, a fejlesztési feladatokról. A munkatárs 
feladatmegoldásának minősége tartalmazza a vezető irányítási-vezetési teljesítményét is. 

2008. évre vonatkozó teljesítmény alapját képező célokat a Képviselő-testület a 2008. május 
22-ei ülésén fogadta el 791/2008. (V. 22.). sz. határozatával. Az itt megfogalmazott ágazati 
célokat, az alábbiak szerint teljesítettük: 

1. A GAMESZ integrációja következtében elkészítettük és aláírásra került az új 
„Együttműködési megállapodás" a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel. 
Elkészült a „Pénzkezelési szabályzaf'-ról szóló, valamint a „kötelezettségvállalás, 
utalványozás ellenjegyzés, teljesítésigazolás és érvényesítés szabályozásáról a 
Polgármesteri Hivatalban és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
intézményekben" tárgyú közös polgármesteri és jegyzői utasítás. 

2. Az önkormányzat környezetvédelmi programja alapján intézkedési tervet készítettünk 
a 2008. évi feladatok meghatározására. A célok között megfogalmazott kiemelt 
Szabályozási terveket Képviselő-testület elé terjesztettük, melyeket egy kivételével a 
testület jóváhagyott. 
- Bp. X. ker. Mázsa tér-Pongrác köz által határolt terület KSzT jóváhagyása-, amelyet 
2009. második negyedévben Képviselő-testületi ülésen terjesztünk elő. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 
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Az elidegenítési tilalmi lista ismételt felülvizsgálata, az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 
46/2007. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg megtörtént. 

3. A közoktatási ágazatban az éves minőségbiztosítási munka elemzését a közoktatási 
intézményekben elvégeztük. Elkészült a közoktatási fejlesztési terv felülvizsgálata, 
valamint a közművelődési koncepcióhoz a középtávú feladatterv. 

4. A megfogalmazott célok között, az ifjúsági és sport ágazatra szóló táborozásokat, 
felkészítőket sikeresen megtartottuk, a Kerületi Diáktanács működését hatékonyan 
segítettük. Sikeres volt a Kerületi Diákolimpiai sportversenyek megrendezése is. Az 
önkormányzat által támogatott sportegyesületek, diáksportegyesületek szakmai és 
pénzügyi ellenőrzését elvégeztük. 

5. Elkészült a korlátozó gondnokság alá helyezettek bírósági felülvizsgálata, valamint 
konzultációt folytattunk a gondnokoltak ügyében az Egészségház Psychiátriai vezető 
főorvosával. 

6. A Képviselő-testület által elfogadott informatikai koncepció, valamint egyéb testületi 
döntések alapján megfogalmazott feladatokat végrehajtottuk. 

7. 2008. évben átdolgoztuk az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, és a lakások béréről szóló 12/2007. (III. 30.) sz. önkormányzati rendeletet, 
amelynek kapcsán a gyakorlati alkalmazása során felmerült adminisztrációs nehézségek 
kiküszöbölésére törekedtünk. Az év során egy lakáspályázat került kiírásra, 18 felújításra 
szoruló lakás került bérbeadásra. 

Decemberre elkészült a kerületre vonatkozó Szociális Térkép, amelynek alapján az 
elvégzendő feladatokat 2009. évben tervezzük meg. 

Az év első felében elkészült a kerületi esélyegyenlőségi terv. 
A szociális intézményekben felülvizsgálatra kerültek a térítési díjak, de az 

intézményvezetők nem javasoltak emelést. 

8. A Közterület-felügyelet részére kiírt, teljesítendő feladatok számszerű adatokkal 
alátámasztva: 

Feladatok Figyelmeztetés Feljelentés Helyszíni 
bírság 

Hirdetményekkel kapcsolatos 
intézkedés 

186 8 12 

Köztisztasági szabálysértés 428 6 6 
Engedély nélküli közterület 
használat 

492 9 74 

Közterületen történő 
alkoholfogyasztás 

693 29 7 

Zöldterületi, zöldfelületi 
szabálysértések 

218 63 19 
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Együttműködés Jelleg Eset 

Rendőrség Ellenőrzés folyamatos 
Parlagfű Bejárás 14 
Telephelyek Ellenőrzés 12 
Újhegy uszoda Ellenőrzés -
BKV Ellenőrzés 7 
Fővárosi Közterület-felügyelet Ellenőrzés 8 

9. Az Adóhatóság zárási összesítőjét negyedévente a MÁK készíti el. A jelenlegi 
rendelkezésünkre álló adatok 2008. szeptember 30-i adatok. Ezek az adatok az elmúlt teljes 
évi adattal összehasonlítva a kintlévőségek építmény- és telekadó tekintetében 28 %-kal 
csökkentek, gépjárműadóban 1 %-kal. Tényleges adatokat csak az éves zárás után, így 2009. 
január hónapban lehet megállapítani, ami lényegesen megváltoztathatja a most feltárt és 
közölt adatokat. 

A hivatali munka hatékony szakmai alapú végzésének elő kell segítenie az önkormányzati 
szándékok, közigazgatási célok megvalósulását. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a 
képviselő-testület meghatározza a 2009. évre vonatkozó kiemelt célokat. 

A kiemelt célok megvalósítása érdekében a jegyző a köztisztviselő részére írásban, személyre 
szólóan - a köztisztviselő munkakörének és a kiemelt célok figyelembevételével - részcélokat 
határoz meg, amelyet mérlegelési jogkörben eljárva személyre szólóan, írásban értékel. 

A jegyző át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások előirányzatán 
belül az egyéni teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési 
fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30 %-kal megemelheti vagy legfeljebb 20 %-kal 
csökkentett mértékben állapíthatja meg. 

Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság, a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság, a Kerületfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság, Pénzügyi Bizottság és a Jogi Bizottság megtárgyalja és javaslatát az elnökök a 
testületi ülésen ismertetik. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a teljesítménykövetelmény alapját képező kiemelt 
célokat tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal 2009. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt céljaiként az alábbiakat 
határozza meg: 
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1. Általános célok 

El kell érni, hogy magas színvonalú ismeretekkel rendelkező köztisztviselők lássák el 
a közigazgatásban meghatározott feladatokat annak érdekében, hogy az ügyfelek 
elégedettsége növekedjék. 

- Pályázati lehetőségek igénybevétele (cél- és címzett támogatás), ágazati támogatások, 
EU pályázatok, és a pályázati érdekeltségi rendszer kialakítása 

- Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, amelynek célja, hogy az önkormányzat hírei 
minél szélesebb körben nyilvánosságra kerüljenek. A „Kőbányai Hírek" 
önkormányzati lap alkalmas legyen a kerületet érintő szélesebb körű tájékoztatásra, 
közérdekű, aktuális információk megjelenítésére 

- A polgármesteri hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása, 
aktualizálása 

- Az ágazati jogszabályok változásaira való tekintettel a szükséges szakmai ismeretek 
oktatása, a belső képzés rendszeresítése, éves képzési terv készítése, időbeni 
ütemezéssel (Határidő: 2008. február 20.) 

- A képviselő-testületi és bizottsági döntések maradéktalan végrehajtásának biztosítása 
és erről folyamatos tájékoztatás a képviselő-testület részére 

2. Ágazati célok 

Pénzügyi és gazdasági ágazat 

- Az integrált költségvetés tervezési, kötelezettségvállalási, pénzügyi és könyvelési 
rendszer bevezetéséhez - a folyamatos munkavégzés biztosítása mellett - az új 
törzsadat állományok kialakítása, a dolgozók oktatása, az integrált rendszer próba 
futtatása. 
Határidő: 2009. december 20. 

- A részben önállóan gazdálkodó intézmények részére a gazdálkodási tevékenység 
színvonalának emelése érdekében a feladatok ellátását segítő körlevelek, tájékoztatók 
készítése a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások ismertetésével. 
Határidő: folyamatos 

- Az Állami Számvevőszék által a 2008. évi átfogó ellenőrzése kapcsán tett javaslatokra 
intézkedési terv kidolgozása, és az abban foglaltak végrehajtása a Gazdasági és 
Pénzügyi Főosztály tevékenységét illetően. 
Határidő: folyamatos, illetve 2009. december 20. 

Építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi ágazat 

Zajrendelet módosítása (2009. január 31.) 
- Pavilonok Építészeti Tanulmánya (2009. január 31.) 

Újköztemető főbejárat Építészeti 
Megvalósítási Tanulmányterve (2009. január 31.) 
Környezetvédelmi Térinformatikai rendszer 
Megvalósulási Tanulmánya (2009. február 28.) 
Fakataszter aktualizálása I.-II. ütem (2009. június 30.) 

- A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (2009. október 30.) 
Az elidegenítési tilalmi lista felülvizsgálata (2009.október 30.) 
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Közoktatási és közművelődési ágazat 

Az éves minőségbiztosítási munka elemzése a közoktatási intézmények írásbeli 
jelentése alapján. 
Határidő: 2009. augusztus 15. 
Részvétel a kerületi közoktatási szakmai mérések előkészítésében, megszervezésében, 
értékelésében. 
Határidő: tantárgyi mérések esetén: 2009. április 30. 

neveltségi szint mérése esetén: 2009. október 15. 
A normatíva igénylés és ellenőrzés elvégzése óvodákban és iskolákban. 

Határidő: 2009. június 15. 
Óvodák helyi nevelési programjának felülvizsgálata és testületi elfogadásra történő 
előkészítése. 
Határidő: 2009. február 28. 

Közoktatási fejlesztési terv felülvizsgálatának elkészítése. 
Határidő: 2009. június 30. 

Önkormányzat közoktatási minőségirányítási programjának felülvizsgálata. 
Határidő: 2009. június 30. 

Intézményi SZMSZ-ek és Házirendek felülvizsgálata. 
Határidő: 2009. április 30. 

Ifjúsági és sport ágazat 

- A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság működési feltételeinek biztosítása, az 
írásos előterjesztések tényszerűségének megvalósítása különös tekintettel a szükséges 
költségkihatásokra és takarékossági szempontokra. 

- Részvétel az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget javító 
lehetőségeinek megteremtésében (sport, kulturális és egyéb szabadidős feltételek 
biztosítása.) 

- Az önkormányzat által támogatott sport és ifjúsági társadalmi szervezetek, egyesületek 
működésének figyelemmel kísérése, beszámoltatásuk és ellenőrzésük végzése. 

- Adidas-Kőbánya streetball fesztivál szervezése és lebonyolítása. 
Diákönkormányzati tábor, képzések, valamint a Kőbányai Diákok Fesztiváljának 

megrendezése, a kerületi Diáktanács működésének segítése. 
- Közreműködés a kerületi diákolimpia, az iskolák sportversenyeinek szervezésében, 

előkészítésében és lebonyolításában 24 sportágban. Az önkormányzati intézmények, 
diáksport egyesületek és az egyéb szervezetek együttműködésének segítése, 
koordinálása. 

Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok ágazat 

- A kőbányai kisebbségi önkormányzatok testületi üléseinek technikai előkészítése, 
működésük figyelemmel kísérése, határozatainak nyilvántartása, szükség esetén 
továbbítása az illetékeseknek. Közreműködés rendezvényeik szervezésében, tájékoztatás 
tevékenységükről a kobanya.hu honlapon keresztül. 

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
létrehozott alapítványok és közalapítványok tevékenységének segítése. Javaslat a 
jogszabályoknak megfelelő, hatékony és eredményes működtetésükre. 

http://kobanya.hu


6 

- A kőbányai székhelyű civil szervezetek nyilvántartásának létrehozása, az önkormányzat 
által a civil szervezetek részére kiírt pályázatok adminisztrációs teendőinek ellátása 
(pályázatok gyűjtése, határozatok közlése, megállapodás készítés, elszámolás fogadása). 
A civil szervezetek által küldött valamennyi kérelem és beadvány gyűjtése és az 
illetékesekhez továbbítása. 

- Kőbányán működő egyházak nyilvántartásának elkészítése és folyamatos karbantartása. 
Az egyházakkal folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás rendezvényeikről és 
programjaikról a honlapon, nagyobb rendezvényeken részvétel. A kerületben működő 
egyházak valamennyi kérelmének és beadványának gyűjtése és az illetékesekhez 
továbbítása. 

Gyámügyi ágazat 

A gondnokoltak nyilvántartásának aktualizálása. 
Határidő: 2009. május 31. 
A korlátozó gondnokság alá helyezettek bírósági felülvizsgálata. 
Határidő: 2009. november 31. 

- A gondnokoltak ügyeiben személyes konzultáció az Egészségház Psychiátriai vezető 
főorvosával. 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Statisztikai jelentés elkészítése a gyermekvédelmi munkáról. 
Határidő: 2009. február 15. 

- Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése a Képviselő-testület elé történő beterjesztésre. 
Határidő: 2009. május 31. 

- Fővárosi Szociális és Gyámhivatal értekezletein való részvétel, az ott kapott 
instrukciók beépítése a napi munkába 
Határidő: folyamatos 

- Rendőrséggel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak koordinálása 
Határidő: folyamatos 

Számítástechnika 

- Elektronikus ügyintézés bevezetése a Hírközlési Minisztériummal kötendő szerződés 
aláírásától, illetve az abban foglaltak teljesítésétől számított 1 hónap, 

- A szociális program - DOMINÓ - lecserélése- az elektronikus ügyintézésnek 
megfelelő rendszerre, 2009. január l-jétől bevezetésre kerülő KIMÉRA program 
üzemeltetése 

- Új Népjóléti rendszer - KIMÉRA - bevezetése 2009. március 31. 
- A meglévő pénzügyi rendszer windows-os változatának bevezetése 

2009. március 31. 
- Új Iktató-iratkezelő rendszer üzemeltetése folyamatos 
- Dokumentumtároló üzemeltetése folyamatos 
- Elektronikus ügyintézést támogató rendszer bevezetése MEH ügyfélkapu 

szolgáltatását követően 1 hónap 
- AROP pályázathoz szakmai információ szolgáltatása folyamatos 
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Szociális és népjóléti ágazat 

- A szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatásokról szóló helyi rendeletünk 
felülvizsgálata, tapasztalatok értékelése, költségszámítások végzése, szükség esetén a 
rendelet módosítása 
Határidő: 2009. augusztus 31. 

- Szociális térkép elkészítésének a határideje 2008. december 31. Amennyiben a szociális 
térképben ellátások bővítése, új ellátási formák kialakításának az igénye szerepel, 
ütemterv kidolgozása a megvalósításukhoz 
Határidő: 2008. július 31. 

- A szociális intézmények térítési díjainak felülvizsgálata évente két alkalommal 
Határidő: folyamatos 

A jogszabályok által előírt, az önkormányzat alapellátási feladatai közé tartozó 
szolgáltatások felülvizsgálata, a hiányzó szolgáltatások kialakítására javaslat készítése; 
kiemelt hangsúlyt fektetve a szenvedélybetegek ellátására. 
Határidő: 2009. augusztus 31. 

- Az orvosok szerződéseinek felülvizsgálata 
Határidő: 2008. március 31. 

- Az ágazathoz tartozó intézmények pályázati lehetőségeinek figyelemmel kísérése, 
igénybevétele 
Határidő: folyamatos 

Hatósági-pénzügyi ágazat 

Az építmény- és telekadóban, valamint a gépjárműadóban 2008. december 31-ei zárási 
adatokhoz képest a kintlévőségek 20%-kal történő csökkentése. 

- Építmény- és telekadóban új adóalanyok felkutatása, különös figyelemmel az 
engedély nélkül épült építményekre együttműködve az Építésügyi és 
Környezetvédelmi Főosztállyal. 
Végrehajtási eljárás során előtérbe helyezése azoknak a behajtási cselekményeknek, 
melyek a leghatékonyabban biztosítják a hátralékok beszedését (pl. gépjárműadó 
hátralékosok esetén ingófoglalás elrendelése, valamint gépjármű forgalomból történő 
kivonása). 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. tv. valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok jogértelmezési nehézségeinek 
megoldása összhangban a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
ajánlásaival, szakmai állásfoglalásaival. 
A hatósági határozatok és végzések jogszabályoknak megfelelő, megalapozott 
meghozatala, tartalmi és alaki szabályok betartása, annak biztosítása, hogy azok a 
jogorvoslati eljárások lefolytatása eredményeként sem legyenek kifogásolhatóak. 
Az ügyfelek részére megfelelő jogi tájékoztatás megadása a közigazgatási eljárás 
egész tartama alatt. 

Vagyongazdálkodási és beruházási ágazat 

Az ingatlanhasznosítás költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatainak 
teljesülése, a tulajdonviszonyok rendezése, új értékesítési lehetőségek felkutatása, 
ütemterv készítése (folyamatos) 
A helyiséggazdálkodással kapcsolatos pályázatok szakszerű lebonyolítása 
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- Rendkívüli helyzetekben (vihar, robbanószerek, stb.) gyors és szakszerű intézkedések 
megteremtése 
A közterületek tisztaságának, rendezettségének javítása és folyamatos ellenőrzése, az 
illegális szemét lerakóhelyek felszámolása, az ehhez kapcsolódó jelzőrendszer 
bővítése (folyamatos) 
Játszótéri eszközök szabványosságának kötelező ellenőrzése (2009. október 30.) 
Játszóterek: A játszóterek elfogadásra kerülő koncepciójában kitűzött ütemezés 
előkészítése és megvalósítása 

- Utak és járdák felületi állapotának osztályba sorolása, korábbi felmérések 
aktualizálása (2009. augusztus 30.) 
Sibrik Miklós úti kerékpárút kiépítésének megvalósítása (2009. szeptember 30.) 
Közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása, (folyamatos) közbeszerzési terv 
elkészítése és folyamatos aktualizálása 
Beruházási pályázatok szakszerű lebonyolítása társ főosztályok részére is 
Intézmények nyílászáró cseréje II. ütemének szakszerű lebonyolítása (2009. augusztus 
30.) 

Főépítész 

- 2L\16 ha-os Bp. X. ker. Körösi Csorna Sándor út - Mázsa tér - Barabás utca - - Kőér 
utca - Gitár utca - Maglódi út - Jászberényi út által határolt tömb, 

- a 87 ha-os Bp. X. ker. Horog utca - Kőér utca - Barabás utca - Mázsa tér - Pongrác út 
által határolt tömb, 

- a 168 ha-os Bp. X. ker. Kerepesi út - Körvasút menti körút - MÁV vasútvonal - Fehér 
út - Jászberényi út - Tárna utca - FSZKT-ban tervezett új út nyomvonala - Pesti határút 
- Sárgarózsa utca által határolt tömb kerületi építési szabályzatának és szabályozási 
tervének elkészítése 

- valamint a folyamatban lévő KSZT-kkel kapcsolatos feladatok ellátása. 
- a kerületben működő Tervtanács működtetése 2009. január 1-től. 
- URBRACT II. programmal kapcsolatos feladatok ellátása. 

Belső Ellenőrzés 

- A Képviselő-testület által jóváhagyott 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtása. 

Controlling 

A „Szervezetfejlesztési projekt" megvalósítása: 
- Az önkormányzat teljes körű szervezetfejlesztése, 
- Az intézményi gazdálkodás korszerűsítése, 
- A költségvetés tervezési és elszámolási rendszerének új alapokra helyezése, 
- Vezetői információs rendszer korszerűsítése, 
- A jövő teljesítményeinek előrejelzése, 
- Az eredmények több szempontból történő elemzése 
Határidő: 2009. október vége. 

Polgármesteri Kabinet 

- Pályázati lehetőségek igénybevétele (cél- és címzett támogatás), ágazati támogatások, 
EU pályázatok és pályázati érdekeltségi rendszer kialakítása. 
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- Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, amelynek célja, hogy az önkormányzat hírei 
minél szélesebb körben nyilvánosságra kerüljenek. A „Kőbányai Hírek" 
önkormányzati lap alkalmas legyen a kerületet érintő szélesebb körű tájékoztatásra, 
közérdekű, aktuális információk megjelenítésére. 
A Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása, 

aktualizálása 

Polgári védelem 

- Rákospatak menti kábelégetési kárterületek kármentesítési munkálatainak koordinálása. 
Veszélyesanyag gazdálkodókkal napi kapcsolattartás, tevékenységük folyamatos 

nyomonkövetése, Kőbánya veszélyeztetettségének nyomon követése, és 
veszélyeztetettségének aktualizálása. 

- A tanulóifjúság felkészítésének folytatása 
- Lakosságfelkészítés 

Védelmi feladatok 

- Hatékonyabb közreműködés a lakosság tájékoztatása vonatkozásában, különös 
tekintettel a veszélyforrásokra és a megelőzésére szolgáló meglévő lehetőségek 
igénybevételére. 

- Szakmai konzultációkon, konferenciákon, továbbképzéseken történő részvétel a védelmi 
feladatok hatékony ellátása érdekében. 

Közterület-felügyelet 

- A közterület-felügyelet hatékonyságának javítása, a köztisztasági és szabálysértési 
morál javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése, a közterületek 
rendjének és köztisztasági állapotának radikális javítása, célzott és hatékony fellépés a 
közterületi szabálysértésekkel szemben 

Egyébfeladat 

- Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos feladatok, a választási eljárás 
törvényes és sikeres megszervezése és lebonyolítása 
Határidő: jogszabályban meghatározottak szerint. 
Felelős: Dr. Neszteli István 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Neszteli István jegyző 

Budapest, 2009. január 9. 

Dr. Neszteli István 


