
Mátrabalia Közsé~j Önkormányzat I(epviseiő-testületének
5 / 2018. (XL23.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdáJkodás~~i

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete sz államháztartásról szóló 2011 .évj
CXCV. törvény 25.* (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2019. évi átmeneti
gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja:

1.~ (1) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a
polgármesternek arra, hogy a Mátraballai Csodaszarvas Ovoda és a Mátraderecskei Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetési intézmények útján a 2019. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig a hatályos jogszabályok és a 2018. december 31. napjáig elfogadott
megállapodások, valamint a Képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba
lépéséig meghozott döntései szerint — az Onkormányzatot megillető bevételeket beszedje,
kiadásokat teljesítse.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évről áthúzódó számlák
kifizetéséről gondoskodjon.

2.~ (1) Az önkormányzattal és intézményeivel köztisztviselői és közalkalmazotti
jogviszonyban álló alkalmazottai részére az átmeneti gazdálkodás időszakában
illetményemelésre kizárólag a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvények illetményrendszere szerinti esedékes (kötelező) illetmény-módosítási igényre való
tekintettel kerülhet sor (besorolási osztályban, besorolási fokozatban, fizetési fokozatban való
soros előrelépés). Ezen körön kívül illetmény-emelésre költségvetés megállapításának
időpontjáig nem kerülhet sor.
(2) Az önkormányzattal alkalmazásban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére az
átmeneti gazdálkodás időszakában a rendszeres illetmény-jut-tatáson ás a rendszeres jellegű
illetményen felüli juttatáson (p1. cafetéria-juttatások) kívül más jellegű juttatás nem adható.

3.~ A 2019. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

4.~ B rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a 2019. évi költségvetési rendelet
hatályba lépésével hatályát veszti.

Mátraballa, 2018. november 22.

Dudás Róbert sic. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző



3d Új közművelődési rendelet elfogadása
Előterjesztő: Jegyző

Di; Jakab Dorottya jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület ta~ait arról, hogy a
Icözművelődési törvény értelmében, 2017. júniustól közművelődési szakembert kell
alkalmazuja az Önlcormányzatnaic. Ha nem szakirányú végzettséggel rendelkező személyt
alkalmaznak, akkor 01(3-s képzést kell elvégeznie a felvételre kerülő személynek egy
megadott határidőig. Kéri, hogy a következő évi költségvetésbe az ezzel kapcsolatos
költségetképviselő-testjg~~j ülésen határozzanak arról, bogy kit vegyenek fel erre a
Státuszra,

I(éri a képviselő-testületet, bogy szavazzanak.

A I(épviselő-testüiet egyhangú — 5 igen szavazattal, O »cm és O tartózkodás mellett —

az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa I(özsé~i Önkormányzata I(épviselő-testüieténeic
6/2018. (XL23j Önkormányzati rendelete

a helyi közmfjvelődésj feladatok ellátásáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményektől, a
nyilvános könyvtári ellátásról ős a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. ~ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól sz6ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.*.

A rendelet célja, hogy Mátraballa község polgárai ős közösségei művelődési ős kulturáljs
szükségleteinek ligye1embev~tc1~v~~ meghatározza Mátraballa Községi Onkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelödési alapszolgájtatásokat azok
ellátási formáját, módját ős mértékét,

2.*.

A rendelet hatálya kiterjed a közmüvelödési tevékenységben résztvevőkte, sz önkormányzat
által fenntartott közösségi színterekre, közművelödési tevékenységet is ellátó természetes ős
jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenxnartóira, működtetőire, alkalniazottaira ős a
közrnűvelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.



2.A közművelődésj alapszolgáltatásojc meghatározása

3. ~.

Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja cl:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődésj tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
Ó) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

4.~.

Az önkormányzat a 3.*-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok
ellátásával biztosítja:

a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg,
azokhoz közösségi teret biztosít,

b) támogatja az i~úság közösségi szerveződését és részvételét,

c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,

d) a könyvtár közrnűvejődésj tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a
közművelödési tevékenységbe, a könyvtárban e-Magyarország Pont működtetése,

e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző,
képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,

f~ támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,
g) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus

lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,
h) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése
i) a helytörténeti szakirodalrnj tevékenység ösztönzése, helytőrténetet bemutató

dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása
j) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök,

szakkörök. kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
kezdeményezés esetén fórumokat szervez,

k) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát
rendelkezésre zenei rendezvényekhez.

I) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését
rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek beniutatásához
közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,

in) közrenrűködjk táborok szervezésében

n) közösségi internet szolgáltatást biztosít.



3.A közművelődésj feladatok ellátásának Szervezeti keretei

5. *.

Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi
kőzművelődés támogatását az alábbialc szerint biztosítja:

a) közösségi színtér hiztosításával,
b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,
c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények megszervezésével. kulturális
szervezetek támogatásával, és
d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre
bocsátásával.

6. *

(1) Az önkormányzat a helyi közniűvelődési tevélcenységéhez a közművelődési
alapszolgáhatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is
helyszínt biztosító közösségi színtérként, valamint könyvtári szolgáltató helyként az alábbi
épületeket, ingatlanokat biztosítja;

a) Kultúrotthon Közösségi Színtér (3247 Mátraballa, Fő út 85.),
b) Petőfi Sándor Könyvtár Közösségi Színtér (3247 Mátraballa, Petőfi u. 5.)
c) Rendezvénypark Közösségi Színtér (3247 Mátraballa, Iskola u. 1.).

(2) Az (1) bekezdés szerinti közösségi színterek használati szabályzatát jelen rendelet I.
melléklete.

7. *

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a) a településen működő köznevelési intézményeki(el,
b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
c) egyházakkal és
d) hasonló feladatokat ellátó Országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel, más önkormányzatoldcal.

(2) Az önkormányzat közniűvelödési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben
meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati
feimtartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.

(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről
a) plakátok, szórólapok útján,
b) a települési honlapon
adnak tájékoztatást a község lakossága részére.



4. A közművelődési tevékenység fhianszirozása és Személyi feltételei

8. ~

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében
meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.

(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település
közmüvelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az önkormányzat a pályázati források Idhasználásával törekszik a helyi közművelődés
minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat
esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

91
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatahnk ellátásáról közösségi szmntér formájában
gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közinűvelődési intézmény folyamatos és
rendeltetésszerű működéséhez a muzeális intézményekrőj, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései szerint köteles biztosítani a
szükséges feltételeket.

5. Záró rendelkezések

10, ~

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, a 2006. december 12-i 2006/123/BK Európai
Parlament és a Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

I2.~.

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közrnűvelődés helyi feladatairól
szóló 6/2004.(JV.27,) önkormányzati rendelet.

Mátraballa, 2018. november 22.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző



4.! I(ommunáljs adóról szóló rendelet módosítása (adómérték csökkentése)
Előterjesztő: Polgánnester, jegyző

Dudiis Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a lakosság
terheinek csökkentése céljából célszerű a kommunális adó mértékének csökkentése. Fyi

12.000.- Ft-ról. 10.000.- Ft-ra csökkenne sz adómérték, ami kb. 780.000.- Ft.-os adóbevétel
csökkenést eredményezne. Az utóbbi három évben, települési ingatlan fenntartási támogatás
formájában mér Igy is visszafizetésre került évente kb. 660.000.-Ft. sz ingatlantulajdonosok
részére. Igy kb. 120.000.- Ft. adóbevétel kiesésére számíthat sz Onkormányzat éves szinten,
ami csekély összegnek minősül, Viszont a település lakosságának adóterhei Jelentősen
csökkennének.

Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett —

az alábbi rendeletet alkotja;

Mátraballa Községi Önkormányzat I(épviselő-testjjletének
7 / 2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a ma~ánszemélyek kommunális adóláról szóló
13/2015.(XL27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 13. pontjában és a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. ~ (I) bekezdésében, a 4. ~ d) pontjában, 5. ~ c)
pontjában, továbbá a 6. *-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott
feladatkörében eljárva
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1312015. ~Xl.27.) önkormányzati rendeletét sz
alábbiak szerint módosítja:

1. ~ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/20 15. (XI.27.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. *-a hetyébe sz alábbi rendelkezés lép:
‘,4.* A kommunális ad6 évi mértéke adótárgyanként 10.000.- Ft.”

2. ~ Ez a rendelet 2019. január 1. napJával lép hatályba.

Mátraballa, 2018. november 22.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző



5.! Szociális rendelet módosíúisa (ingatlan fenntartási támogatás hatályon kívül
helyezése ás közösségi támogatás bevezetése)

Előterjesztő: Polgármester, jegyző

Dudás Róbert: Elmondja, hogy sz előző napirendi ponthoz Szorosan kapcsolódik 22

ingatlan fenntartási támogatás hatályon kívül helyezése, mert sz elmúlt évek gyakorlata
szerint hivatali kézbesítés útján fizették ki a lakosság részére a fejenként 2.000.- Ft-ot, de a
kommunális adó mértékének csökkentése után erre már nem lesz szükség. Bevezetésre
kerül a közösségi támogatás, ami szerint azok a személyek részesülnek támogatásban, akik
aktívan részt vesznek a település rendezvényeinek megtartásában és lebonyolításában.

Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

A ICépviselő-testület egyhangú — 5 igen szavazattal, O new és O tartózkodás mellett — az
alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat I(épviselő-testjjleténelc
8 I 2018. (XL23.) Önkormányzati rendelete

a települési támoEatásról és az eayélj Szociális ellátágoki’ól szóló
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkorntányzat Képviselő-tcstíjlete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokiól szóló 1993. évi III. törvény 10. ~ (1) bekezdésében, 25. ~ (3) bekezdés b)
pontjában, 26. ~-ban, 32. ~ (1) bekezdés b) pontjában, 32. ~ (3) bekezdésében, 33. ~ (7)
bekezdésének, 45. ~ (1) bekezdésében, 48. ~ (4) bekezdésében, 132, ~ (4) bekezdés a), d) és
g) pontjaiban, a 134/E. *-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. dvi XXXI. törvény 18. ~ (2) bekezdésében, a 131. * (1) bekezdésében, továbbá
Magyarország helyi önkormányzatairói szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. ~ (1)
belcezdésének Sa. pontjában kapott felhatalmazás alapján, sz Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésénelc a) pontj ában és (2) b ekezdésében meghatározott feladatkörében elj árva, a
települési támogatásról és sz egyéb szociális ellátásolcól szóló 2/2015. (11.14.) önkormányzati
rendeletét sz alábbjak szerint módosítja:

1. ~ (1) A települési támogatásról és sz egyéb szociális ellátásola’ól szóló 2/2015. (11.14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) II. fejezetében sz „5. Települési
ingatla;~fennta?idsj támogatás’~ cím helyébe az „ 5. Települési közösségi támogatás” cím lép.
(2) A Rendelet 17. *-a helyébe sz alábbi 17. * lép:
] 7. & (1,) Települési közösségi támogatásra minden évben az a természetes személy jogosu1t~

aki Mátraballa Községi Önkormányzat által szervezet’ valamelyik rendezvényen önkéntes
közösségi munkát végez a rendezvény sike;’es megvalósítása érdekében
(2) A települési közösségi támogatás összege éven/e maximum 15.000.- Ft lehet,
(V A települési közösségi támogatás k~/izetésére legkésőbb tárgyév december 20.-dig kerül
so?..
(4) A települési közösségi tánzogc~ásjogosu4jai,.ój és összegéről apolgánneste;’ dönt.
(5) A települési közösségi támogatás jogosultak részére történő átadására személyre szóló. ezz
általános közigazgatási rendiartásról szóló 2016, évi cL. törvén szerinti kérelem beny4jtáscz
és döntés meghozatala nélkül kerül sor az átvétel igazolása mellett.

2. ~ Jelen rendelet 2019. január 01.-én lép hatályba,



Mátraballa, 2018. november 22.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző

6.! A nyertes BM-es útfelújítási pályázat idvitelezőjének kiválasztására irányuló eljárás
megindítása

Előterjesztő: Polgármester, jegyző

Dudás Róbert: Közli a képviselő-testület ta~aival, hogy nyertes lett az útfelújítási
pályázat, ami lehetővé teszi a település három utcájának, a Mátra, Rózsadomb és a
Vörösmarty utak felújítását. Szükséges lensie mielőbb ldválasztani a kivitelezőt, hogy a tél
elmúltával azoimal meg lehessen kezdeni a munkálatokat. Kéri a képviselő-testületet
hogy döntsenek a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindításáról.

A I(épviselő~tegtjjIet egyhangú — 5 igen Szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett — az
alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé2j Önlcormányzat Képvjselő-testjjleténel(
24/2018. (XL22.) határozata

1.) Mátraballa Községi Onkormányzat - a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések
rendjéről szóló Beszerzési Szabályzatánaic 3. pontja alapján - az EBR42 406708.
azonosító számú és a Vörösmarty, Mátra, valamint a Rózsadomb utcák felújításra
vonatkozó nyertes pályázata megvalósítása érdekében aszerint dönt, hogy
felhatalmazza a polgármestert azon három cég kiválasztására, akiktől árajánlatot
kell kérni.

2.) A Képviselő-test~i~~ utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás tervezetét és
a szerződés-tervezetet készítse el, majd ezeket egyszerre küldje Ici az
ajánlattételre meghívandó cégek Számára.

3.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy a beérkezett árajánlatok közül az árban legkedvezőbb
ajánlatot adó vállalkozóval kösse meg a felújításra vonatkozó kivitelezési
szerződést.

4.) Felhatalmazást ad továbbá a Képviselő_test~j~~, hogy a Polgármester a jelen
projekthez kapcsolódóan a kivitelezés során szükségessé váló jognyilatkozatoka~
megtegye, dokumentumokat aláhja,

Felelős: polgármester, illetve jegyző.
Határidő: a szükséges kiválasztási eljárás lefolytatásra kerüljön Úgy, hogy a kivitelezési
szerződés aláirására legkésőbb 2018. december lS.-én kerüljön sor.



‘7.! 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása ás a 2019. évre vonatlcozó belső
ellenőrzési szerződéskötés

Előterjesztő: Polgármester, jegyző

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Önkormányza&jál
Inczédy-Kovács Krisztina látja cl a belső ellenőri feladatokat’ A 2019. évben sz óvoda TOP-
os felújítási pályázat felülvizsgálata történne meg, mivel ez volt az első TOP-os
önkormányzati pályázat, továbbá a pályázati rendszer az utolsó hasonló témájú ellenőrzés óta
nagyban megváltozott.

Dudás Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testületet, bogy szavazzanak.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O new szavazat és O tartózkodás
mellett - az alábbi határozatokat hozza:

Mátraballa Közsé~j Önkormányzat Képviselő-testületének
25!2017. (XI.22j határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó belső
ellenőrzési munkatervet és a belső ellenőrzési feladat ellátására vonatkozó 2019. évi
szerződés-tervezetet sz előteijesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, valamint a pénzügyi
ellenjegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző ás pénzügyi ellenjegyző.
Határidő: értelem szerint.

8.! Az élelmezés - vásárlással kapcsolatos vállalkozói szerződés megkötése 2019. évre.
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

Dudás Róbert: Elmondja, hogy a gyermek- és szociális étkeztetést biztosító vállalkozó
tájékoztatása szerint 2019. január Ol-től árernelést eszközöl. Az óvodai étkeztetés napi 610.-
Ft-ról 650.- Ft-ra, a szociális étkezés 650.- Ft-ró!, 680.- Ft-ra emelkedne.

Bíró Sándor: Mivel indokolja a döntését?

Dudás Róbert: Nem közölt indoklást, ezért kérem, hogy a következő képviselő-testületi
ülésre nyújtsa be sz áremelés részletes indoklását. hogy érdemben döntést hozhassunk az
ügyben.

9.! Egyebek

Dudás Róbert: Közli, hogy 2-3 héten belül befejeződik a napelem park építése és megkezdi a
működését. Beszélni fog sz ügyvezetövel, hogy megkezdik-e még a működésüket az idén,
mert akkor már 2019. év folyamán iparűzési adót is fizetnének sz Önkormányzatnak.



Mai napon megbeszélés volt a Heves és a Nógrád Megyei Közútkezelő Vállalat. valainjni a
kivitelező S”ietelsky KR szakembereivel. a 21. számú íőút bővítésével kapcsolatbafl
Ígéi~tet tettek, bogy még a tél beállta előtt k~avutják a két közlekedési hidat.

December 05-én 1030-kor lesz Mátradereeskén a Polgánncsteri Hivatal ésa Központi
Konyha hivatalos átadó ünnepsége.

December 13-án ParádR’rdőn a Freskó étteremben kerül megrendezésre a Luca nap.

A Mátraballai Szociális Szövetkezettel kapcsolatban elmondja, hogy a bírósági keresetet a
mai napon az ügyvéd Úr beadta, várhatóan 2019. tavaszán kerül sor a tárgyalásra.

Oláh Zsoltné önkormányzati közalkalmazott 2018. december 31. napjával kérte megszünteti a
munkaviszonyát közös megegyezéssel. 2019, január Ol-töl helyette felvételre kerül Usák
Szi lárdné. aki jelenleg közfoglalkoztatáshan áll.

Hamarosan Eel kell díszíteni a szökökútnál lévő parkot, mert december 02-án már advent első
vasárnapj a lesz.

Az ülésnek több napirendje nem \olt, a Polgármester azt bezárta.

K. m. E.

D~D~~
polgaimestet jegyzo

Répás Roland
jkv’ hit.

ajdu Péter
jkv. hit.


