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E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. március 03-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális

és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2 oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. II. sz.
épületében „Gyerekvilág-gyerekmedence
kialakítása” kivitelezés közbeszerzési
dokumentációjának jóváhagyásáról és a
közbeszerzés kiírásáról
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. március 03. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. II. sz. épületében „Gyerekvilág-
gyerekmedence kialakítása” kivitelezés közbeszerzési dokumentációjának jóváhagyásáról és a
közbeszerzés kiírásáról

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város Önkormányzata 2015 év végén támogatást nyert, melyet az egyes települési
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján kapott az önkormányzat, és a testület döntése
értelmében a fürdő II-es számú épületének felújítására fordítaná az önkormányzat. A támogatás
mértéke 300 MFt vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kell, hogy fedezetet biztosítson a
közbeszerzési szakértő, a tervező és a műszaki ellenőr költségeire is (műszaki ellenőr: 2,5 MFt + ÁFA,
tervezés: 15,5 MFt +ÁFA, közbeszerző: 3 MFt + ÁFA). Ez az elkövetkezendő fürdő beruházások 1.
számú üteme. Az is tudott, hogy további 1 milliárd Ft támogatási ígérvénye van az önkormányzatnak,
a fürdőfejlesztés 2. sz. ütemére, és további 3. sz. ütem is tervezett, amely még hozzárendelt forrással
sem rendelkezik.

Annak eldöntése érdekében, hogy közbeszerzés szempontjából milyen eljárás típus alá essen a
beruházás, illetve megvalósítható-e a támogatásból, indikatív ajánlatkérést folytattunk le mindhárom
ütemet figyelembe véve. Az indikatív ajánlatok alapján egyértelműen látszik, hogy az 1. sz. ütemben
tervezett műszaki tartalom nem valósítható meg a támogatásból, ezért megoldásként a műszaki
tartalom csökkentése javasolt oly módon, hogy a lapostető felújítás a 2. sz. ütemben valósulna meg.
Így az 1. sz. ütemben a gyerekvilág-gyerekmedence kialakítás, és kapcsolódó munkák tudnának
elkészülni nagy biztonsággal.

Ebben az esetben az 1. sz. ütem rögtön közbeszereztethetővé válik, tehát a Testület jelenlegi
döntésétől függően akár azonnal kiírható lesz a közbeszerzés.

A közbeszerzési dokumentációt és kiírást egy korábbi beszerzés eredményeként az
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Az eljárás a
kbt. harmadik rész szerinti, 115. § (1) bekezdése alapján kerül lefolytatásra.

A pályázati felhívás az alábbi, beszerzés teljesítésére potenciálisan alkalmas cégeknek kerül
megküldésre:

Cégné
v: NK Építő Kft. Vörös Bau

Kft.
FLIESEN BAU

KFT. Aquaprofit Zrt. Thermo-Pipe
Kft.
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Képvis
elő

neve,
beoszt

ása:

Kiffer Péter
ügyvezető
igazgató

Vörös György
ügyvezető
igazgató

Földi Sándor
ügyvezető

Horváth Szabolcs
igazgató Udvari Ferenc

Cím:
7627 Pécs

Szántó László
utca 6.

7635 Pécs
Kisszkókó
dűlő 2/b.

6400
Kiskunhalas
Széchenyi

u.107.

7621 Pécs
Rákóczi út 1.

7630 Pécs
Mohácsi út 18.

Tel:
72/334-595

Mobil: 30/959-
6219

20/926-9097 20/324-3277 72/525-364 72/510-744

Fax: 72/333-770 - - 72/525-365 72/510-744

E-mail
címe:

kiffer.peter@u
pcmail.hu

vorosbau@g
mail.com

halasfliesen@g
mail.com

szabolcs.horvath@aq
uaprofit.com

ferenc.udvari
@thermo-

pipe.hu
www.thermo-

pipe.hu

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:

Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. II. sz. épületében „gyerekvilág-gyerekmedence kialakítása”
kivitelezés közbeszerzési kiírásáról

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elindítja a 2006/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból a Gyógyfürdő Zrt. területén a II-es sz.
épületben „gyerekvilág-gyerekmedence kialakítás” kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési
eljárást, az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
által történő közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a tárgyi közbeszerzési dokumentációt és annak műszaki
tartalmát, kiegészítve a tervező által korrigált árazatlan költségvetéssel, tervezői
költségbecsléssel, valamint a teljes mennyiséggel.

3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy az előző pontban foglalt tartalom teljes egészében
történő rendelkezésre állását követően hozzájárul a Kbt. 19. §. (4) bekezdés alapján
alkalmazható nemzeti eljárási rezsimben a Kbt. 115. §. szerinti közbeszerzési eljárás fajta
megindításához.

4. A Képviselő-testület az előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja a közbeszerzési felhívás
megküldését a potenciálisan alkalmas, jelen előterjesztésben megjelölt 5 db ajánlattevőnek.

Határidő: azonnal,
Felelős: jegyző, polgármester

Harkány, 2017. március 03.
Albrecht Ferenc

műszaki osztályvezető



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. március 03-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális

és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

189/2016.(IX.08.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2 oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Döntés Vis maior pályázathoz kapcsolódó
szőlőhegyi utak helyreállítása kivitelezőjének
kiválasztásáról

Melléklet: -



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. március 03. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Vis maior pályázathoz kapcsolódó szőlőhegyi utak
helyreállítása kivitelezőjének kiválasztásáról

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-Testület a 2016 szeptember 8-i ülésén a következők szerint határozott:

„189/2016. (IX.08.) sz. Önkormányzati határozat:

A Szőlőhegyi utak állapotának javításával kapcsolatos vis maior pályázat benyújtásáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozatával úgy dönt, hogy a
9/2011.(II.15.) Korm.rendelet tartalmának megfelelően a vis maior eseményre tekintettel
támogatási igényt nyújt be, mert teljes egészében saját erejéből a vis maior esemény okozta
helyzetet nem tudja megoldani.
Az önkormányzat a szükséges 30%-os önerőt a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjára tekintettel történő helyreállítását.”

A Belügyminisztérium 2016. 12. 08-i döntése alapján 65,96 %-os támogatást nyertünk a
beruházáshoz, melynek mértéke a Támogatói okirat értelmében 5.815.000,-Ft. Ezen felül kell
érteni az önerőt, amely ebben az esetben 34,04 %.

A helyreállítási munka értékhatára olyan, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozik,
viszont az Önkormányzat érvényben lévő Beszerzési Szabályzata vonatkozik rá, amelynek
megfelelően a beszerzési eljárást lebonyolítottuk.

A feladat ellátására az alábbi három ajánlattevő került felhívásra:

B-Szolid Kft
7634 Pécs, Fogadó u. 26.

Per-Solar Kft.
7628 Pécs, Király u. 23-25.

J-FACTUM Kft.
7628 Pécs, Egyenlőség u. 4.

A beszerzési eljárást az Önkormányzat folytatta le. Megállapítást nyert, hogy a három
ajánlattevő közül mind a három élt az ajánlattételi lehetőséggel. Mindhárom árajánlat
érvényes volt, ezek a következőek.:



B-Szolid Kft
7634 Pécs, Fogadó u. 26.  Ajánlati ár: Bruttó: 8.272.780,-Ft

Per-Solar Kft.
7628 Pécs, Király u. 23-25. Ajánlati ár: Bruttó: 8.830.310,-Ft

J-FACTUM Kft.
7628 Pécs, Egyenlőség u. 4. Ajánlati ár: Bruttó: 9.083.040,-Ft

Megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a B-Szolid Kft (7634 Pécs, Fogadó u. 26.)
tette Bruttó 8.272.780.- Ft-os vállalási áron. Mindezek alapján a nyertes ajánlattevőre –
figyelemmel a beszerzési szabályzat 4.1. pontjára – a B-Solid Kft. személyében teszek
javaslatot.

Tekintettel a beszerzési szabályzat 4.2. pontjára, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:
Döntés a Vis maior  pályázathoz kapcsolódó „Szőlőhegyi utak helyreállítása” kivitelezőjének

kiválasztásáról

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior pályázathoz kapcsolódó
„Szőlőhegyi utak helyreállítása” kivitelezőjének kiválasztása tekintetében – az
előterjesztésben tett javaslatnak megfelelően - az ajánlatok közül a B-Szolid Kft (7634
Pécs, Fogadó u. 26.) ajánlatát fogadja el bruttó 8.272.780.- Ft-os vállalási áron,
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő részére a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot tette.

2. A Képviselő-testület a beruházás önerejét, 3.000.407,-Ft-ot a 2017 évi költségvetése
terhére biztosítja.

3. A Képviselő-Testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés
megkötésére.

Határidő: azonnal,
Felelős: jegyző, polgármester, műszaki ov.

Harkány, 2017. március

Albrecht Ferenc műszaki ov.



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. március 03-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

3. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális

és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2 oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Elővásárlási jog lemondás a harkányi 604
hrsz-ú ingatlanról

Melléklet: -



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron
következő képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Elővásárlási jog lemondás a harkányi 604 hrsz-ú ingatlanról
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szabó József (7800 Siklós, Rédei-köz 2.) megkereste az önkormányzatot, hogy a
harkányi 604 hrsz-ú, Harkány, Ady E. u. 33. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja.
A leendő vevő az ingatlant 2.800.000,-Ft vételárért kívánja megvásárolni.

Az ingatlanon több bejegyzett teher van, védőterület vízbázis (Harkányi termálvíz
készlet védőterületének kijelölése), földmérési jelek elhelyezését biztosító használati
jog, valamint Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról
szóló 13/2001. (IX.17.) sz. rendelete 1. számú melléklete e.) pontja alapján, „közpark
kialakítása céljából” elővásárlási jog bejegyzése van.

Megvizsgálva a szabályozási tervet a 604 hrsz-ú ingatlan az Lke-2 jelű, Kertvárosias
lakóövezetbe tartozik. A szabályozási terv alapján távlati fejlesztési céllal az ingatlan
hátsó telekhatára felőli rész érintett, közpark kialakítása céljából

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.

604 hrsz



Határozati javaslat:
…./2017.(III……..) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a harkányi 604 hrsz-ú ingatlan elővásárlási
jog érvényesítése kérdésében

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
harkányi 604 hrsz-ú, ingatlanra vonatkozóan
elővásárlási jogával élni kíván/nem kíván élni.

Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztály

Harkány, 2017. március 01.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. március 03-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

4. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
2017.III.03-i ülésén

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

7/2015. (II. 27.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Minősített többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2 oldal előterjesztés
1 oldal rendelet

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és
a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása.

Melléklet: Rendelet tervezet



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 03.
napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME:A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását a szociális ügyintéző által jelzett, a
gyakorlati alkalmazás során felmerült probléma indokolja. Előfordul olyan eset a mindennapi
ügyintézés során, hogy olyan ügyfél nyújt be ápoláshoz nyújtott települési támogatás iránti
kérelmet az Önkormányzathoz, aki jövedelmi helyzete és az ápolt személy betegsége okán
jogosult lenne a megyei kormányhivatal járási hivatala által a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.40-44. §-sai szerint nyújtott ápolási díjra.

Figyelembe véve a törvény 45. § (1) bekezdésében írtakat, miszerint az Önkormányzat
képviselő-testülete a törvény rendelkezési alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
kiegészítéseként nyújt települési támogatást, így a költségvetési kiadások mérséklésére való
tekintettel indokoltnak látjuk, hogy kizárólag azok a személyek vehessék igénybe helyi szinten,
az ápoláshoz nyújtott települési támogatást, akik nem jogosultak a törvény szerinti ápolási díj
igénybevételére és rendelkeznek erre vonatkozóan elutasító határozattal.

Fent írtakat figyelembe véve javasoljuk az ápoláshoz nyújtott települési támogatás
vonatkozásában a jogosultsági feltételeket tartalmazó 15. § (1) bekezdésében található
felsorolásnál a támogatás előfeltételei közé felvenni az alábbi g) pontot:

(1) Ápoláshoz nyújtott települési támogatás állapítható meg a hozzátartozónak, amennyiben az
alábbi együttes feltételeknek megfelel:

g) nem áll fenn jogosultsága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 40-
44. §-ai szerinti ápolási díjra és rendelkezik az ápolási díj iránti kérelem vonatkozásában a jogosultsági
feltétel hiányáról szóló, a megyei kormányhivatal járási hivatala által kiállított elutasításról szóló
döntéssel.

Fentiek miatt indokolt továbbá a rendelet 16. § (2) bekezdésében írt, a kérelemhez kötelezően
csatolandó mellékletek között felsorolni az ápolási díj vonatkozásában a megyei
kormányhivatal járási hivatala által kiállított, elutasításról szóló döntést is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és arról dönteni
szíveskedjék!

Kelt: Harkány, 2017. február 28.

Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető



Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosításnak társadalmi hatása
sem pozitív, sem negatív irányba nem várható.

A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás csekély
mértékben csökkentheti az önkormányzat szociális támogatásra biztosított kiadásait.

Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és egészségügyi
hatása nincs.

Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása nem növeli az apparátus
adminisztratív terheit.



Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (III.  .) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló
7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015.
(II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az Ör. 15. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

„g) nem áll fenn jogosultsága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 40-
44. §-sai szerinti ápolási díjra és rendelkezik az ápolási díj iránti kérelem vonatkozásában a jogosultsági
feltétel hiányáról szóló, a megyei kormányhivatal járási hivatala által kiállított elutasításról szóló
döntéssel.”

2.§

Az Ör. 16. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a Rendelet 3. melléklete szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani, melyhez az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, a
háziorvos 12. melléklet szerinti igazolását és az (1) bekezdés g.) pontjában írt elutasításról szóló döntést
kell csatolni.”

3.§
Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Ör-rel történő egységes szerkezetbe foglalásra.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2017. március 03. napján tartott képviselő-testületi ülésén
tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás Dr. Markovics Boglárka
     polgármester  jegyző

Kihirdetve: Harkány, 2016.03.03.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző


