Felgvő Községi Önkormányzat
Képviselő-test iii eté nek

42/2021. (V.27.) Kvt. sz. hat.

Tárv: intézkedési tervek jóváhagyása

HATÁROZAT
A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése alapján, a képvisető-testölet feladat- és hatáskörében
eljárva Felgyő Községi Önkormányzat Polgármestereként jóváhagyom a mellékletben
szereplő Magyar Allainkincstár ÖPSZEF/1 1-9/2021 ik.számú ellenőrzésével összefüggő
intézkedési terveket.
Felelős: Hotváth Laj os polgármester
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! I-Iorváth Lajos polgármester
3.! Irattár

Felgyő. 2021. május 27.

Ho1 váth Lajos
polgármester
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A Konyha vezetője intázkedjen. hogy az Áhsz. 50.* (7)
bekezdése alapján rögzítsék a Számviteli politikában az
általános költségek llosztásának módját. idejét, a
felosztáshoz alkalmazott mutatókat ás vetítási alapokat az
Önköltságszámítási szabályzatban foglaltakkal összhangban
A Konyha vezetője intázkedjen. hogy az Szt. l4. (5)
hekezdásáhen ás az Áhsz. 50. (1) bekezdásáben kelattak
alapjan keruljon kiadasra az Eszkozok es Jorrasok
leltárkászítási ás leltározási szabátyzata
A Konyha vezetője intázkedjen. hogy az Szt. l4. (5)
hekezdásáhen ás az Áhsz. 5f). (1) hekezdásáben foclaltak
alapjan kerullon kiadasra az Eszkozok es lorrasok ertekelesi
szabály zata
A Konyha vezetője intázkedjen, hogy az Szt. 14. (11)
hekezdásáre tekintettel történjen meg az Önköltségszámítási
szabályzat aktualizálása

•.

.

Ellenőrzési Javaslat
A Konyha vezetője intézkedjen, hogy az Áht. l0. (5)
bekezdésének ás a 9. h) pontjának meeTelelően kerüljön
összeállításra ás a ápv ő-estüIct á
yásra
Konyha SZMSZ-e.
A Konyha vezetője intázkedjen. hogy az Ávr. 9.* (5) ás (5a)
hekezdáseihen foglaltak alapján a Konyha ás a KÖR között
kossenek n]unkamegosztasl megallapodast a munkaszervezeti
feladatok ellátására
A Konyha vezetője intázkedjen. hogy az Szt. 14.* (1 1)
bekezdásáhen ás az Áhsz. 50. (1) hekezdásáhen foglaltak
alapján kerüljön kiadásra a Számviteli politika
A Konyha vezetője intázkedjen. hogy az Szt. 14.* (4)
hekezdáséhen foclaltak kerüljenek meehatározásra a
Szamviteli politikahan agy a hozzatartozo Eszkozok es
Jbrrások ártákelási szabályzatában

1/4

Gondoskodni kell az Önköltságszámítási szabályzat
aktualizálásáról.

Gondoskodni kell az Eszközök és források értákelási
szahúlyzaának elkászításáről.

Gondoskodni kell az Eszközök ás források
lettárkászítási ás leltározási szabályzat elkászításáről.

Számviteli politika átalakítása-önköltságszámítási
szahályzattal összhangban.

-

A számviteli politika kiegészítése az intázmányre
vonatkozó sajálossácokkal.

Gondoskodni kell a számviteli politika kiadásáról.

Gondoskodni kell a konyha ás KÖH között
munkamegosztási megáltapodás megkötásáről.

Intézkedés
A hnyzó SZMSZ elkészítése

Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Csongrád-Csanád Niegvei Költségvetési Osztály
részéie

Felgyői Konyha (6645 Fetgyő, Templom Út 1.)
INTÉZKEDÉSI TERV
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Testulet de
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Határidő

Ikt. szám:
Hiv.szám:

Intázmányvezető

Intázmányvezető

Intázmányvezető

Intézmányvezető

Intázmányvezető

Intézmányvezető

Intázrnányvezető-Jeevző

Jegyző-intázményvezető

Felelős

F/1O-9/2021.
16512t)20. számú ellenőrzés,
ÖPSZEF/11-9/2021. ikt.számú
ellenőrzési jelentés
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Sorszám

Konyha vezetője intézkedjen. hogy

Javaslat
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1)

hekezdései

és

az

Áhsz. 50.

(])

(8)

.

I 3.
(2)
meghle1tetés.

Hianyzó szLihályzatok elkészítése. Jogszabályban való

A hiányzó számlarend elkészítése.

.

.

O

13 (2)
intL/kcdjLn hogy ‚
pontja szerinti Gazdálkodási szabályzat a

\c/LtolL

és 57-59.-ai alapján készüljön írásbeli
felhatalmazás/kijelölés a jogosultak részére

A Konyha vezetője intézkedjen. hogy az Ávr. 52.-a. 55.-a

kitüntetésével

rendelkezok nyilvantartasanak naprakesz vezetese a szignok

.‚

A Konyha vezetője intézkedjen. hogy az Ávr. 60. (3)
bekezdése alapján valósuljon mec a jogosultsággal

jogszabályi előírásoknak megölelően kerüljön etkészítésre

a)

A Konyha
bekezdés

.

A Konyha vezetője intézkedjen. hoey a Bkr. 6.* (4) és (4a)
hekezdese] alapjan keszitsek cl a Szervezeti integritast serto
események kezelésének eljárásrendjéről szóló szahályzatot
A Konyha vezelője intézkedjen. hogy a Bkr. 6. (4)
bekezdéséhen foglaltak alapján történjen meg az integrált
koekázatkezelés eljárásrendjének szabályozása

I

.

-

O

-

intezkedes

2/4

Készüljön írásbeli felhatalmazás kötelezettségvállalási,
teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozásijogkör 2021.08.31
gyakorlására.

feltuntetesevel.

Azonnali

2021.08.31

Hi inzo szahalzat elkesz]test jogszihalyi clouasnak
rnegleleloen.
Gondoskodni kell ajogosultsággal rendelkezők
nyilvántartásának naprakész vezetésérő] a szignók

2021.12.3 I

2021.12.31

2021.12.31

2021 .12.31

2021 08

2021 .12.3

Határidő

Pénzgazdálkodásijogkörök gyakorlásáról szóló
szabályzat jóváhagyása intézményvezető által.

A hiányzó szahályzatot cl kell készíteni.

nyomvonal elékszítése.

..

Intézkedés

Gondoskodni ketl a Pénzkezelési szabályzat etjes körű
átakikításár].

Jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési

(4) bekezdés figyelembevételével

Templom úti.)

TERV

Felgyő,

bekezdése alapján kerüljön összeállításra az ellenőrzési
nyomvual

13.

(6645

INTÉZKEDÉS!

Konyha

A Konyha vezetője intézkedjen, hogy a Bkr. 6.* (3)

kiadásra az Avr.

bekezdés h)-h) pontjaihan felsorolt szabályzatok kerüljenek

Ávr.

.‚‚‚

A Konyha vezetője intézkedjen. hogy az

.

A Konyhd vc/Lto]L intLzkLdjLn hogy 17 S7t 161 ab m s iz
Ahsz. 51 .-ahan loglaltak alapjan keszitsek cl a Szamlarendet

(

az Szt. l4 (5)
bekezdése alapymn
történjen meg a Pénzkezelési szabályzat kiadása.
akwalizálásLi: a bankkártya használatra vonatkozó előírások
rögzítése; a pénztáros. pénztáros helyettes felelősségvállalási
nyilatkozatának és Li pénztár ellenőr meghízásának
elkészítése; a külső pénzkezelő hely működésének és a
készpénz biztonságos kezelésének. tárolásának szabályozása.
a hlelősségi viszonyok rögzítése

A

Ellenőrzési

Felgyői

Intézményvezető

Intezmenyvezető

I ntézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Jntc/mLnyvLtLto Lfl/ti\ I
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Intézményvezető

Felelős
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Gondosgodni

INTÉZKEDÉSI TERV

tájékoztatási

Konyha (6645 Felgyő, Templom úti.)
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A Konyha vezetője intézkedjen. hogy az Áht. 34. (3)
bekezdése és az Ávr. 43. (2) bekezdése alapján készüljön
rendelkezes az intezmenyi sajat hataskoru eloiranyzat
módosítások végrehajtásához
A Konyha vezetője intézkedjen, hogy az Ávr. 53. (1)
bekezdése alapján történjen meg az előzetes írásbeli
kotelezettsegvallalasok keszitese es naprakcsz vezetese

‚
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Készüljön írásbeli kötelezettségvállalás naprakész
vezetése.

-

Azonna I 1
intezkedes

.

Előirányzat módosítások alapdukomentumokkal történő
alátámasztása. vezetői jóváhagyással.
Azonnali
intezkedes

.‚

Intézményvezető

Intezmenvvezeto

Intézménvvezető

A Konyha vezetője intézkedjen. hogy a Bkr. I I (1) és (4)
A belső kontrollrendszer teljeskőrű átalakítása.
Azonnali
bekezdesei hgyelemhevetelevel keszuljon nyilatkozat az eves
Intézményvezető
intezkedes
koltsegvetesi heszarnolashoz kapcsolodoan
A Konyha vezetője intézkedjen, hogy a Bkr. I 1. (2a)
Nyilatkozat beterjesztése a Képviselő-testület elé. majd
Zaiszamadasi
bekezdése alapján kerüljön megküldésre a nyilatkozat az éves a zárszámadással egyidejű eltgadása.
rendelet
tervezet
költségvetési heszámolóval együtt. illetve történjen meg a
KepiseluKépviselő-tesWlet elé
rendelet
testulet ccl
tervezeitel egyutt
terjesztésével
egy időben.

ögyelembevételével

(XH.29.)

Iratkezelési szabályzat készítése és felülvizsgálata.
A Konyha vezetője intézkedjen. hoey az Ltv. 9. (4)
hekezdéséhen, a l0. (1) bekezdéséhen. valamint a 335/2005. SZMSZ-hen egyidejűleg.
3.
meg az iratkezelés rendjének
kidolgozása
A Konyha vezetője intézkedjen. hogy a Bkr. 17. (1) és (la) A BKR I szám melléklet szerinti nyilatkozat elkészítése.
A 2020. cvi
hekezdései figyelembevételével a Belső Ellenőrzési
önkormányzati
Kézikönyv jóváhaevása
költségvetésről
szóló beszámoló
Intezmenyvezeto
Kepviselo
testület cél
terjesztésével
egyidőben.

(3)

kotelezettseg

sor

32-34.-ai.

kLiuljon

[V.

...

alapjan

az

tajekoztatasi

‚.

hLkc/dLsci

vonatkozo

.s

intézkedjen.

rendelet

adatokra

37

vezetője

teljesítésére

kozercteku

i

Konyha

almint

A

Ellenőrzési Javaslat

Felgyői

Felelosok:

Kelt:

Felgyő, 2021.

penzugyi szamviteli ugyintezo

Kasza Kornéiía

május 27.

Az intézkedési tervben foglaltakat mcgismerem.

—

Felgyő, 2021. május 27.

2

Kelt:

9j3

Ellenőrzési Javaslat
A Konyha vezetője intézkedjen. hogy az Ávr. 55. (1)
bekezdése alapján történjen mec dátummal hazolva
penzugyi ellenjegyzes az elozetes irashelt
kötelezettségvállalás dokumentumán

Sorszám
—

a
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Dr. Faragó ter

Intézkedés
A jogszabályban való megfeleltetés biztosítása.

Fclgyői Konyha (6645 Felgyő, Templom út 1.)
INTÉZKEDÉSI TERV
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A Polgármester intázkedjen, hogy az Ávr. l3. (2) bekezdés
c)-c) ás g)-h) pontjai alapján készítse cl a műkődáshez
kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő
pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott
kérdésekre vonatkozó szabályzatokat

.

—

A PoJgármester intázkedjen. hogy az Áht. l09. (6)
bekezdése alapján a Pénz-. bankszámla- ás ártákkezelási
szabályzathan foglaltakkal összhangban történjen rendelet
alkotás a kiadások készpénzben történő teljesítése eseteiről
A Poleármester intázkedjen, hoey az Szt. l6l.-ában ás az
Ahs, 51
ihan loLi üt ik tI ipj in kondoskodjon i
Szamlarend osszeallitasarol. aktualizalasarol

.

.

A Pol2ármester intázkedjen, hoey az Szt. l4. (8) ás (11)
- .
bekezdesei alapjan modositsa a Penz-, hankszamla- es
.
LrtLkkLzLlcsi szab ilyzatot s/ahalyolla a hankkartya
hasznalatot, gondoskodjon a penztaros. a penztaros helyettes
Íelelossecvallalasi nyilatkozatanak es a penztarellenor
meghizasanak elkesziteserol

A Polgármester intázkedjen. hogy az Áhsz. 50.* (1), (7)
hekezdáseihen ás a Szt. l4. (3-5) hekezdéseiben foglaltak
alapján kerüljön elkászításre a Számviteli politika ás annak
keretében elkászítendő szabályzatok

Ellenőrzési Javaslat

.

.‚

2021 12 31

-

-
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-

-

-

Az Önkormányzatnak dl kell készíteni: -kiküldetési
szabályzatot. anyag ás eszközgazdálkodásra
vonatkozó szabályzatot reprezentációs kiadások
Felhasználására, reljesításére ás elszámolására vonatkozó
szabályzatot vezetékes ás mobil telefonok használatát
szabályozó belső rendelkezést gépjármű üzemeltetési 2021.12.31
szabályzat, üzemanyag kártya szabályozása közérdekű
adatok megismerásáre irányuló kérelmek intézésének ás
a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra
hozatalának rendjéről szóló szabályzatot.

Szamlarend aktualizalasa, hianyossaok potlasa.
Metelelo COFOG szerepeltctcsc.

.

aláírást követő
A hiányzó rendeletet cl kell készíteni, melyben rögzíteni első testületi
kell a kiadások készpénzben történő teljesításének
ülés, mivel
eseteit.
rendeletet kell
alkotni

.

2021.12.31

Határidő

Ikt. szám:
Hiv.szám:

Modositani kell a Penz-, bankszamla- es ertekkezelesi
szahalyzatat, szabalyozni kell a bankkartya hasznalatat,
LIkLII ksntLnia penztuos penztaros helyettes valamint 2021 1231
pLnltaiLlknoi kklossLCvallalasi nyilatkozat it illetve
mebizasokat.

Intézkedés
El kell készíteni a Számviteli politikát, az Eszközök ás
források leltárkászítási ás leltározási szabályzatát,
valamint az Eszközök ás források értákelési
szabályzatát.A meglévő szahályzatot aktualizálni kell a
hiányzót pótolni.

Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Csongrád-Csanád Megyei Költségvetési Osztály
részére

Felgyő Községi Önkormányzat (6645 Felgyő, Széchenyi úti.)
INTÉZKEDÉSI TERV

Jegyző

Jeyzo Pcnzüyi- szamviteli
ueyintezo

Jegyző-Polgármester
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Jegyő

Felelős

F/l0-9/202l.
165/2C)2t). számú ellenőrzés,
ÖPSZEF/1 1-9/2021. ikt.szárnú
ellenőrzési jelentés
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Felgyő, Széchenyi út 1.)
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Kesztiljon kijeloles a KOR munkavallalot reszere.

.‚‚.

Gondoskodni kell a jogosultsággal rendelkezők
nyilvantartasanak naprakesz vezeteserol a szignok
feltüntetésével.

.

....

‚

...

.
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-

‚.
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Keszuljon irasbeli felhatalmazas kotelezettsegvallalasi.
[cl jesításigazolási ás utalványozási jogkör gyakorlására.

.

Meglévő szabályzatok felülvizsgálata ás ajogszahályi
előírásoknak megfelelően
aktualizalasa.(penzgazdalkodasi jogkor gyakorlasarol
szóló szabályzat)

..
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Felelős

Jegyző

Polgarmester

A ‘l t
alairasatol
íolyamatos

Jegyzo-Polearmester

Jegyzo -Polgarmester

Jcgyzo-Polearmestcr

Jeyzo-Pol Carmester

Jccyzo

Jegyző

2021.12.31

2021.06.30

2021.06.30

2021.06.30

2021 .08 .31

2021.12.31

Gepjarmu uzemeltetesi szabalyzat aktualizalasa.
modositasa.

•.

2021.12.31

Határidő

Közbeszerzési szabályzat módosítása.

Intézkedés

A Polgármester intézkedjen, hogy az Ltv. l0. (1)
hekezdéséhen ás a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 3. (1)
hekezdásáben foglaltakra figyelemmel készítse cl az
Iratkezelási szabályzat készítése ás felülvizsgálata.
iratkezelési szabályzatot. illetve gondoskodjon
klülvizsgálatáról
A Polgármester intézkedjen. hogy az Info tv. 32-33.*-aiban ás
a 37. (1) hekezdéséhen foglaltak alapján gondoskodjon a
Gondoskodni kell a közérdekű adatok tájékoztatási
kozerdeku adatokra vonatkozo tajekoztatasi kotelezettseg
kotelettseg kozzetetelerol.
vegrehaj tasaro I

..

A Polgármester intézkedjen, hocy az Avr. 55.-a ás 58.-a
alapjan keszitsen kijelolest a KOH munkavallaloi szamara

..

A Polgármester intázkedjen, hogy az Ávr. 52.-a. 57.-a ás
59. alapján készüljön írásbeli klhatalmazás a
kotelezettsegvallalasi. teljesitesigazolasi es utalvanyozasi
jogkör gyakorlására
A Polgármester intézkedjen. hogy az Ávr. 60. (3) bekezdése
alapján gondoskodjon a jogosultsággal rendelkezők
nyilvantartasanak naprakesz vezeteserol a szignok
öltüntctésével

.

A Polgármester intézkedjen. hooy az Ávr. 13. (2) bekezdés
a) pontja szerint] szahalyzatot keszitse cl ajogszabalyi
előírásoknak megklelően

A Polgármester intézkedjen, hocy az Ávr. 13.* (2) bekezdés
b) pontja alapján módosítsa a Közbeszerzési ás beszerzési
szabályzatot
A Polgármester intézkedjen. hoey az Ávr. 13.* (2) bekezdés
.
.‚
‚.‚.
1) pontja alapjan modositsa es aktualizalja a Gepjarmu
uzemeltetesi szahalyzatot

Ellenőrzési Javaslat
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A Polgármester intézkedjen. hogy a jegyző gondoskodjon a
kiadások elszámolása során gondoskodjon a 15/2019. (XII.?.)
Megfelelő COFOG használata.
PM rendeletben meghatározottak és az Önkormányzat
SZMSZ-ében jóváhagyott COFOG-ok megű.lelő
alkal mazásárl
A Pohármestcr intézkecljen, hoey a jeeyző gondoskodjon a
eaidas tei cscmcn,Lk LISZ imolas i soian condoskodjon az
Meeíelelo eeyseges rovatrend alkalmazasa.
;‚‚
Ahsz. 15. mellekleteben levo eeysees rovatrend eloirasainak
alkal mazasarol
Fokozott figyelemmel követni az előzetes írásbali
A Pob atrnLstci intL/kLdjen hoy a jc y/o ondoskodjon az
kotelezettseg vallalasok eseteben a penzuoyi
Avr. 55.-a alapjan condoskodjon az elozetes irasbeli
ellenjegyzesi kotelezettsegek, megfeleloen
kotelezettsevallalasok penzueyi ellcnjeeyzeserol
lelhatalmazoptt kijelolessel.

-

MLCILIL10 lokonyvi sz imok hasznalata

2/2

.

O..,,

A Polgármester intézkedjen. hoey a jeeyző gondoskodjon a
Gondoskodni kLIl a azdasacri LsLmLnyLk hLIyLs
da7d 1sai LscmLnyLkhL7 tti (070 hizonylatok szamviteli
nyilvantartasban torteno rozitese soran condoskodjon az Szt. rogziteserol.
l6.*-aban es az Ahsz. 52.-aban foglaltak betartasarol

.

O

2/l

.

.

A Polgármester intézkedjen, hogy a jegyző gondoskodjon az
Önkormányzat részesedéseinek az Áhsz. 16. melléklete
alapian a meelelelo lokonyvi szamlakon torteno
nyi I vantartasarol.

.

.

I/I 9

..

.

A Polgármester intézkedjen. hogy a Bkr. I I (2a) bekezdése
alapján gondoskodjon a Bkr. 1. számú melléklete szerinti
nyilatkozat Kepvisdlo-tcstLilet de torteno terjeszteserol a
zárszámadási rendelet tervezettel együtt

.

.

..

Határidő
Felelős

O

A jLkntes
alairasatol
folyamatos

Jegyzo

Penzueyi- szamviteli ueyintezo

A jelentes
alairasatol
folyamatos

O

Pénzűgyi- számviteli ügyintéző

Penzueyi- szamviteli 1iyintczo

Pcn/uLyi s/amvttLli Likyintc/o

Ajelentés
aláírásától
folyamatos

A jelentes
alairasatol
folyamatos

A JL entes
alaiiasatol
folyamatos

..

A 2020. évi
önkormányzati
Koitsevetesi
A Bki I siamu rnclleklet szei inti nyilatkozat LsatolJs i
beszamolo
Jegyzo
2020 Lvi bcsiamolohoi
testulet de
terjesztesevel
egyidőben.
A zárszárnadási
rendelet tervezet
Nyilatkozat beterjesztése a Képviselő-testület elé, majd KépviselőJecyzo_Pol tarmester
a zarszamadassal egyideju elfogadasa.
testulet de
terjesztésével
egyiben

Intézkedés

1/14

.

Ellenőrzési Javaslat

A Polgarmester intezkedjen, hoey a Bkr. 2. nb) pontja.
v ti tmint a 11 (1) ts (4) hLkc/dLsLinLk lieyclcmhLvLtelLvLl
tcgyL irne i Bki I sj tmu mLIILkILtL siu inti nyilatkoiatot 17
eves koltsegvetesi beszamolohoz kapesolodoan

Sorszám
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Sorszám

Ellenőrzési Javaslat

A P Igármester intézkedjen. hogy jegyző gondoskodjon.
hoey az Áhsz. 21. (8) bekezdése szerint a mértehen a
követelések bekerülési értéken kerüljenek kimutatásra.
A Polgármester intézkedjen. hogy a jegyző gondoskodjon.
hogy érvényesüljenek a beszámoló összeállítúsakor az Áhsz.
48. (1)-(2) és (10) hekezdései. valamint a Szt. 15. (3)
bekezdése,

4/5

Jegyző-Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

1

Év végén készüljön a mérleg alátámasztáshoz megfelelő
20 I 12
tételes leltár.

FeleJős

Pénzüii-számviwli üoyintéző

Határidő

Gondoskodni kell a mérlegben a bekerülési érték hetes Ajelentés
kimutatására. a mérleg tételeinek lekárral való
iláírásátót
Lllátámasztására.
[olyamatos

Intézkedés

INTÉZKEDÉSI TERV

Felgyő Községi Önkormányzat (6645 Felgyő, Széchenyi úti.)

Felelősök:

Kelt:

.

‚

Intézkedés

.

Felgyő, Széchenyi úti.)

Határidő

Felgyő, 202 l.május 27.

Kasza Kornélia
pénzügyi-számviteli ügyintéző

Felgyő, 2021. mújus 27.

5/5

I

—

!

‘--

Dr. Faggter
Jeyzo
(

f

A Polgármester intzkedjen, hogy a jegyző gondoskodjon.
hogy az éves köhsgvetési beszámotó elkészítéséhez. a
mérleT tételeinek alátámasziásához olyan leltár
Evcs lLltdIo/ai utLmtLrv Lszik a 2021 cvi Idtaiozasi
2021.09.30
osszeallitasarol, amely tetelesen, ellenorizheto modon
Jeladatok elvezesehez.
tartalmazza a merlegben szereplo eszkozoket es lorrasokat az
Áhsz. 22. (1) bekezdés. a Szt. 69. előírásainak és a belső
szahályozásnak megfelelően.

Ellenőrzési Javaslat

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem.

Kelt:
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Hor h Lajo
pol ‘mester

7Irj

Jegyzo

Felelős

