Szám: IV.170-13/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. szeptember 9-én (pénteken) 9
óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi
Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Máté Péter, Lemle
Béláné, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 12 fı
Távolmaradt: Horváth István polgármester, Dr. Horváth Kálmán, Dr. Tóth Csaba Attila
képviselık
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. személyforgalmi és
marketing igazgatója

Dr. Haag Éva: Horváth István polgármester távollétében köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 12 fı képviselı jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(205. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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2.)

Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2009-2010. évi teljesítményi
adatairól, javaslat a helyi tömegközlekedés mőködésének támogatására
(211. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.)

Javaslat a „Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft.”
megalapítására
(210. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.)

Javaslat hitelfelvétel jóváhagyására az atlétikai pálya építésének finanszírozásához a
„Sikeres Magyarországért” infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram 4.2.6. Egyéb
sportcélú beruházások keretében
(202. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.)

Javaslat pályázat benyújtására a közösségi pszichiátriai ellátás mőködésének
fenntartását biztosító állami támogatásra
(212. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6.)

Javaslat pályázat benyújtására az utcai szociális munka mőködésének fenntartását
biztosító állami támogatásra
(213. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Lemle Béláné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet tervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Hogyan fog alakulni a támogatás rendszere? Korábban mekkora összeget
lehetett kapni gázártámogatás útján? Mekkora lesz most ez az összeg? Mennyi plusz forrást
jelent ez az önkormányzat részére?
Dr. Fıfai Klára: Ez nem gázártámogatás, a MÁK által nyújtott főtéstámogatás megszőnt. A
lakásfenntartási támogatás feltételei változtak meg szeptember 1-tıl, ami nem csak
főtéstámogatás, hanem lehet energia, vízdíj, lakbér és egyéb támogatás is. Ezért nem lehet
megmondani, hogy ebbıl mennyi a főtéstámogatás. A jogszabály szerint a minimum összeg
2500 Ft, a maximum összeg nincs meghatározva, ez függ a lakás nagyságától, a jövedelemtıl
is. Átlagos családot figyelembe véve kb. 5-6000 Ft lehet a támogatás összege. Nem kaphat
támogatást, aki vagyonnal rendelkezik, vagyonnyilatkozatot kell tenni, melyet ellenırizni
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lehet. A helyi rendelet alapján az önkormányzat eddig önálló ellátásként adta a
lakásfenntartási támogatást. A költségvetésbe 8,6 millió Ft van beállítva, az elsı féléves
teljesítés 4,5 millió Ft. Az elıterjesztésben is szerepel, hogy a következı évben szükséges
lehet a rendelet felülvizsgálata.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Korábban egy személy 8-10.000 Ft támogatáshoz juthatott az államtól és
az önkormányzattól, most ez az összeg 5-6000 Ft. Ez azt jelenti, hogy nehezebb helyzetbe
kerül az ügyfél.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Halmai Gáborné felvetésére reagálva elmondja, hogy ez az
állítás akkor igaz, ha kiegészítésként adja az önkormányzat a támogatást. A képlet alapján
elıfordulhat az, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás összege magasabb lesz, mint 5000 Ft,
ebben az esetben normatív támogatást kaphat, és magasabb lehet az összeg.
Halmai Gáborné: Ahhoz rendelkezésre kellene állnia a költségvetésben az összegnek.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A kiegészítı helyi lakásfenntartási támogatást fogadja el most a
közgyőlés, melyhez a forrás a költségvetésben rendelkezésre áll. A normatív lakásfenntartási
támogatás a központi költségvetésbıl leigényelhetı.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
49/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelete a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2.)

Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2009-2010. évi
teljesítményi adatairól, javaslat a helyi tömegközlekedés mőködésének
támogatására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Hadházy Ákos: Az elıterjesztés tartalmazza, hogy emelkedett az utas szám és a
jegyeladás 2010. évben. Volt erre példa az elmúlt 10 évben? 2010-ben emelkedtek a személyi
kiadások. Ennek mi az oka?
Miszler Miklós: Az elmúlt évek során folyamatosan csökkent az utas szám, 2010. évben ez a
3
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tendencia megváltozott. Annak is köszönhetı, hogy a város helyi járati közlekedése nagyon
jó. A személyi kiadások összegét az változtatta meg, hogy új számviteli politika került
bevezetésre, a személyek száma nem változott.
Halmai Gáborné: A korábbi években mekkora volt az állami támogatás?
Miszler Miklós: Az elmúlt évben 15 millió Ft volt. A veszteség finanszírozását nem lehet a
költségtérítésnél figyelembe venni.
Zaják Rita: Lesz iskolabusz vagy nem lesz?
Miszler Miklós: Az elmúlt években külön szerzıdés alapján mőködött az iskolabusz, az
önkormányzat fizette a díjat, mely kb. 1 millió Ft volt. Az önkormányzat jelezte, hogy
szükség van az iskolabuszra az idei tanévben is, de nem ilyen formában, és ez a járat kerüljön
beépítésre a helyi járati közlekedésbe. A kilométer csökkentés jelenleg napirenden van, ezért
nem idıszerő errıl beszélni.
Dr. Göttlinger István: Felhívja a figyelmet, hogy a beszámoló kapcsán dönteni kell a
veszteség megtérítésérıl is.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy az utasok
hajlandóak lennének az iskolabuszt térítés ellenében igénybe venni.
Dr. Hadházy Ákos: Jó eredménynek számít az utas szám emelkedése, mely az új
struktúrának is köszönhetı.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester a vitát lezárja.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(Dr. Hadházy Ákos nem vett részt a szavazásban.)
167/2011. (IX.9.) szekszárdi öh.
Helyi közlekedés mőködésének támogatása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatámak
Közgyőlése tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési
feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. által a közszolgáltatási
szerzıdés IX. fejezetében foglaltak alapján
benyújtott
beszámolókat a város helyi közlekedésének 2009-2010. évi
teljesítményi adatairól.
az
Önkormányzat
2011.
évi
2.
A
Közgyőlés
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet
3. sz. melléklet 307.1.1.24. „Gemenc Volán” elıirányzat terhére
a 2011. évben 15.000.000.- Ft összegő vissza nem térítendı
támogatást nyújt a helyi
közösségi közlekedést
4
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közszolgáltatásként végzı Gemenc Volán Zrt. részére. A
támogatás kifizetése két egyenlı részletben, az alábbiak szerint
történik:
1. részlet kifizetésének határideje: 2011. október 15.
2. részlet kifizetésének határideje: 2011. december 15.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzati, valamint a normatív állami támogatást is
tartalmazó megállapodás aláírására és felkéri a Polgármesteri
Hivatalt a támogatási összeg kifizetésére.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2011. szeptember 9.
2-3. pont tekintetében: 2011. október 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia: A veszteség tekintetében is szükséges meghozni a döntést.
Ács Rezsı: Határozati javaslata, hogy a költségvetés jelenlegi helyzetére tekintettel a
közgyőlés a 2009-2010. évi veszteséget nem téríti meg.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı alpolgármester határozati javaslatát,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
(Dr. Hadházy Ákos nem vett részt a szavazásban.)
168/2011. (IX.9.) szekszárdi öh.
Gemenc Volán Zrt. 2009-2010. évi vesztesége
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Gemenc Volán Zrt. 2009. -2010. években keletkezett
veszteségét - az önkormányzat költségvetésének jelenlegi
helyzetére tekintettel - nem téríti meg.
Határidı: 2011. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
3.)

Javaslat a „Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft.”
megalapítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a közgyőlésnek a határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Haag Éva: A sporttámogatásokról szóló törvények változása miatt lehetıvé vált a
társasági adót fizetı vállalkozások számára, hogy adójuk maximum 70 %-a erejéig
sportegyesületeket, szakszövetségeket támogassanak. A nonprofit kft. megalapítását az teszi
5
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indokolttá, hogy a már megkezdett sportfejlesztéseket tovább tudják folytatni az így megnyíló
források bevonásával. Szeptember 15-ig kell benyújtani a szakszövetségekhez a kérelmet, ezt
követıen tudják megkötni a sportegyesületek a támogatási szerzıdéseket a vállalkozásokkal.
Kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Dr. Göttlinger István: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint: „A
Közgyőlés a társaság törzstıkéjének összegét 500.000 Ft-ot rendelkezésre bocsátja, mely
teljes egészében pénzbeli betétbıl áll.”
Ács Rezsı: Ismerteti a személyi javaslatokat: A társaság ügyvezetıjének javasolja
megválasztani Csillag Balázst 2014. augusztus 31 napjáig, díjazást nem javasol megállapítani.
A Felügyelı Bizottság tagjainak javasolja megválasztani 2014. augusztus 31-ig az alábbi
személyeket: Gárdi Gábor elnök, Vass Péter tag, Fekete László tag. A felügyelı bizottsági
tagok részére szintén nem javasol díjazást megállapítani. A társaság könyvvizsgálójául 2014.
május 31. napjáig Ribling Júliát javasolja a közgyőlésnek megválasztani, díjazást szintén nem
javasol megállapítani.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadott és a következı határozatot hozta:
169/2011. (IX.9.) szekszárdi öh.
„Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen
Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság” megalapítása
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv,
valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv.
felhatalmazása
alapján
„Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság” néven gazdasági társaságot alapít.
2.)
A Közgyőlés a társaság törzstıkéjének összegét 500.000
Ft-ot rendelkezésre bocsátja, mely teljes egészében pénzbeli
betétbıl áll.
3.) A Közgyőlés a társaság elsı ügyvezetıjéül 2011. szeptember
9. napjától 2014. augusztus 31. napjáig Csillag Balázst
(an.:Szánthó Polixéna, sz.: Berettyóújfalu, 1979. 03.05., lakcím:
7100 Szekszárd, Vendel I. u. 4.) választja meg.
4.) A Közgyőlés a háromtagú Felügyelı Bizottság tagjait 2011.
szeptember 9. napjától 2014. augusztus 31. napjáig választja
meg. A Felügyelı Bizottság tagjai:
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Gárdi Gábor elnök
(an.: Szombathelyi Magdolna, lakcím: 7100, Szekszárd,
Bikavér u. 2., adószáma: 8373284400)
Vass Péter
(an.: Boros Judit, lakcím: 7100, Szekszárd, Csonka u. 12/b)
Fekete László
(an.: Pál Julianna, lakcím: 7100, Szekszárd, Kölcsey ltp. 14.
II./3.)
5.)
A Közgyőlés a társaság könyvvizsgálójául 2011.
szeptember 9. napjától 2014. május 31. napjáig Ribling Júliát
(an.: Mátyás Julianna, sz.: 1957. 10.13., lakcím: 7100
Szekszárd, Csalogány u. 21. fsz. 2., kamarai ig. száma: MKVK
005290) választja meg.
6.) A Közgyőlés a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezı Alapító Okirat tervezetét jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
7.) A Közgyőlés felkéri az ügyvezetıt, hogy a társaság
bejegyeztetésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2011. szeptember 22.
Felelıs: Horváth István polgármester
Csillag Balázs ügyvezetı
4.)

Javaslat
hitelfelvétel
jóváhagyására
az
atlétikai
pálya
építésének
finanszírozásához a „Sikeres Magyarországért”
infrastruktúra fejlesztési
Hitelprogram 4.2.6. Egyéb sportcélú beruházások keretében
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A biztosítékként megjelölt ingatlan pontosan mit takar?
Dr. Göttlinger István: Ez az ingatlan maga a pálya.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Ennek pontosan utána kell nézni, mert nem mindegy, hogy
hitelfedezetként az egész pályát vagy egy csak részét ajánlják fel.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Természetesen pontosításra kerül majd a helyrajzi szám. A
határozati javaslat alapján a saját forrást a 3789/3 hrsz-ú ingatlan testesíti meg, míg a hitel
fedezetéül a 3799/9 hrsz-ú ingatlan szolgál.
7
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További hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
170/2011. (IX.9.) szekszárdi öh.
Hitelfelvétel jóváhagyása atlétikai
finanszírozásához

pálya

építésének

1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram 4.2.6.
Egyéb sport célú beruházások” keretében megvalósuló
beruházást az alábbi paraméterekkel:
A beruházás megnevezése: mőanyag borítású nemzetközi
atlétikai pálya építés
A megépülı pálya típusa: 1 db mőanyag borítású
nemzetközi atlétikai pálya
Helyszíne: 7100 Szekszárd, HRSZ: 3785, 3787, 3789/3,
3788
Az 5% saját forrást a 7100 Szekszárd, HRSZ: 3789/3
ingatlan testesíti meg, mely a beruházás helyszíne.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (5%, melyet 3789/3 hrsz.
ingatlan teljesít)
Hitel (95 %)

13.438.341
255.328.474

Támogatásból igényelt összeg

0

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Költségelıirányzat összesen

268.766.815

2.)
A Közgyőlés jóváhagyja a beruházás finanszírozásához a
hitel felvételét a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram 4.2.6. Egyéb sport célú
beruházások” c. hitelprogram keretében.
Hitelösszeg:
255.328.474 HUF
20 év
Futamidı:
Türelmi idı: 3 év
8
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Továbbá jóváhagyja, hogy a hitel fedezetéül a Szekszárd 3799/9
hrsz-ú ingatlan szolgál.
3.)
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a
felveendı hitel törlesztı-részleteit, valamint a kapcsolódó
bankgarancia díját Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata fizetni fogja. A fennálló kötelezettségét és az
esedékes törlesztést minden évben beépíti az éves
költségvetésbe.
4.)
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
hitelszerzıdés megkötését készítse elı, továbbá felhatalmazza a
polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, a jegyzıt
a dokumentumok ellenjegyzésére.
5.)
A Közgyőlés a 104/2010.(V.13.) szekszárdi öh.
határozatának bevezetı rendelkezését, továbbá 1-4.) pontját
visszavonja.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5.)

Javaslat pályázat benyújtására a közösségi pszichiátriai ellátás mőködésének
fenntartását biztosító állami támogatásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Lemle Béláné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
határozati javaslatot.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
171/2011. (IX.9.) szekszárdi öh.
Pályázat
benyújtása
közösségi
pszichiátriai
ellátás
mőködésének fenntartását biztosító állami támogatásra

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja, hogy a közösségi pszichiátriai ellátás
mőködésének támogatására Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be.
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2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. szeptember 23.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
6.)

Javaslat pályázat benyújtására az utcai szociális munka mőködésének
fenntartását biztosító állami támogatásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Lemle Béláné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
határozati javaslatot.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
172/2011. (IX.9.) szekszárdi öh.
Pályázat benyújtása utcai szociális munka mőködésének
fenntartását biztosító állami támogatásra
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja, hogy az utcai szociális munka szolgálat
mőködésének támogatására Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. szeptember 23.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester az ülést 9 óra 50 perckor
berekesztette.
K m f.

dr. Haag Éva
alpolgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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