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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
23/2018. (III. 1.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két   3. 

ülés között történt fontosabb eseményekről,  
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati  
Hivatal munkájáról.   

    
24/2018. (III. 1.)  Beszámoló a közétkeztetés ellátásának    3. 

tapasztalatairól. 
   
25/2018. (III. 1.)  Beszámoló a közművelődési cselekvési terv   3. 

megvalósításáról. A PKKE 2017. évben végzett 
tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület  
2018. évi munkatervéről. 
Tájékoztató a 2018. évi városi rendezvénytervről.  

  
26/2018. (III. 1.)  Beszámoló a Szentgotthárdi  Közös Önkormányzati  4. 

Hivatal tevékenységéről. 
    
27/2018. (III. 1.)  Szentgotthárd város 2018. évi külkapcsolati terve,   5. 

az elmúlt év tapasztalatai. A testvérvárosok tükrében a 
továbblépés lehetőségei.    

    
28/2018. (III. 1.)  Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd  5. 

2017.évi munkájáról szóló beszámoló.                 
    
29/2018. (II. 1.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  5. 

 2018.évi munkaterve. 
                 
30/2018. (III. 1.)  Bevándorlást szervező iroda létesítése.   5. 
 
31/2018. (III. 1.)  Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása.  5. 
  
32/2018. (III. 1.)  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 5. 

Önkormányzati Társulás működése.   
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33/2018. (III. 1.)  Huszár Gábor polgármester 2018. évi    6. 
szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 

  
34/2018. (III. 1.)  Szavazatszámláló  bizottságok  tagjainak    6. 

és póttagjainak megválasztása.   
 
35/2018. (III. 1.)  Munkaidő –nyilvántartás ellenőrzése –   6. 

 Gotthárd-Therm Kft. ellenőrzése. 
   
36/2018. (III. 1.)  Orfalu község településszerkezeti tervének,    6. 

helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosítása- teljes eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz. 
  

37/2018. (III. 1.)  Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban   6. 
lakók lakbér-, közös költség és vízdíjhátralékáról.   

 
38/2018. (III. 1.)  Állami tulajdonban lévő vasúti betonaljak térítésmentes 7. 
 önkormányzati  tulajdonba adási kérelme. 
   
39/2018. (III. 1.)  Ingatlanügy, elővásárlási jog sztg. 772 hrsz. érintően. 7.
  
40/2018. (III. 1.)  Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése.  7. 
   
41/2018. (III. 1.)  Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok  8. 

értékesítése. 
   
42/2018. (III. 1.)  Gotthárd-Therm Kft. tagi kölcsön hosszabbítása.  8. 
   
43/2018. (III. 1.)  Szentgotthárd újság kiadási költségeinek emelkedése. 8. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
23/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.)   Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, valamint a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról” című beszámolót 
elfogadja. 

 
     Határidő: a közlésre azonnal 
     Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat likviditása érdekében 
elrendeli, hogy a 2018. évi költségvetés 
végrehajtása során kifizetésre az 
alábbiak szerint kerülhet sor: 
Feladatellátás: működési kiadások 
teljesítése: a kötelező feladatok 
költségei; az önként vállalt feladatok 
közül a támogató szolgálat, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
közösségi pszichiátria, a Rendelőintézet 
Szentgotthárd összes feladatainak 
koltségei. Az e feladatokon túli további 
önként vállalt feladat esetén a meg nem 
kezdett feladatellátásra a mai naptól 
kezdődően visszavonásig szerződés 
nem köthető. A folyamatban lévő 
önként vállalt feladatok esetén meg kell 
vizsgálni e feladatellátás esetleges 
megszüntetésének lehetőségét és 
következményeit és amennyiben a 
megszüntetésre lehetőség van, úgy e 
feladatellátásra vonatkozó 
megállapodásokat fel kell mondani. Az 
önként vállalt feladatokról, azok 
átmeneti vagy végleges 
megszüntetéséről illetve továbbviteléről 
valamennyi intézményvezetőnek 15 
napon belül írásos kimutatást kell 
készítenie.  

Pályázatok: Pályázatok megvalósítása 
csak a rendelkezésünkre bocsátott 
(előfinanszírozott, átutalt ) pénzügyi 
keret terhére lehetséges. Önrészt 
igénylő még el nem bírált, illetve 
elbírált de még meg nem valósított (el 
nem kezdett) pályázatokról az azoktól 
történő esetleges elállás érdekében a 
márciusi testületi ülésre előterjesztést 
kell készíteni – addig ezekben további 
lépéseket nem lehet tenni.  .  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                   Dr Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a költségvetési szerveknél a január 1-jén 
betöltött, de év közben megüresedő 
álláshelyek betöltésének kérdését 
terjesszék a testület elé. 

 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 
24/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közétkeztetésről szóló 
beszámolót megismerte és elfogadja. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
                Justfood Kft. szolgáltató 

 
 

25/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 2017. évi beszámolóját 
az 1. számú melléklet szerint 
megismerte és elfogadja. 

 
          Határidő: azonnal 
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Felelős:   Károly Andrea Júlia elnök  
 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 2018. évi munkatervét a 
2. számú melléklet szerint 
megismerte, azt a márciusi ülésre át 
kell dolgozni  - a benyújtott 
pályázatoknak a munkatervben meg 
kell jelennie. 
Felkéri az Egyesület elnökét a 
munkaterv módosítására, a fentiekkel 
történő kiegészítésére.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Károly Andrea Júlia elnök  
 

3.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szentgotthárd Város 
Kulturális, Közművelődési 
Koncepciójának cselekvési tervének 
aktualizálását az 4.. számú 
melléklet szerint megismerte és 
elfogadja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős :   Huszár Gábor    
polgármester 

Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 
dr. Gábor László, Önk. És 
Térségi Erőforrások v. 
felelősként megnevezett 
szervezetek  

 
4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csákányi László 
Filmszínház 2017. évi beszámolóját 
az 5. sz. melléklet szerint megismerte 
és elfogadja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős   : Gál József SZET KFT 
ügyvezető 
                  

5.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2018. évi Városi 
Rendezvénytervet a 6. sz. melléklet 
alapján megismerte. Felkéri a városi 
programszervező szervezeteket, hogy 
a rendezvényterv 
változásait/aktualizálását 
folyamatosan jelezzék a Hivatal felé, 
a Hivatalt pedig a terv folyamatos 
aktualizálására. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős   : városi programszervező 
szervezetek 
                dr. Gábor László Önk. és 
Térségi Erőforrások v. 
 

6.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő – 
testülete elrendeli, hogy  készüljön 
munkaanyag arról, hogy ha 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
integrált kulturális intézmény 
formában látná el a kulturális 
feladatokat akkor annak milyen 
előnyei és hátrányai lennének a 
város, ill. a városi költségvetés 
számára.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős   : Huszár Gábor 
polgármester 
                 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
26/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete megismerte és 
elfogadja a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
munkájáról szóló beszámolót a Beszámoló  
1. számú melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
 
 
 



XV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2018. MÁRCIUS 01. 
 5 

27/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2017. évi 
külkapcsolati tevékenységről szóló 
beszámolót megismerte és az Előterjesztés 
1. számú melléklete szerint az 
Önkormányzat 2018. évi külkapcsolati 
tervét elfogadja azzal, hogy a tervben 
foglalt egyes külkapcsolati események  
előkészítéséhez  csak az azokhoz 
szükséges költségek rendelkezésre állása 
esetén lehet hozzáfogni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Szép Renáta külkapcsolati és 
koordinációs ügyintéző 

 
 

28/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Család-és 
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 
2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
megismerte és elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 
29/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 2018. évi 
munkatervét megismerte és azt az 
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény 
Igazgatóját a munkatervben 
megfogalmazott feladatok végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

30/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Európába irányuló 
migráció kapcsán kinyilvánítja, hogy nem 
tartja kívánatosnak a migráció 
megerősítését segítő, bevándorlás 
segítésével foglalkozó iroda megjelenését 
Szentgotthárd területén – a jövőben 
minden törvényes eszközt felhasznál ennek 
megakadályozására. Felhatalmazza 
Szentgotthárd Város polgármesterét az 
ezzel kapcsolatos nyilatkozat aláírására.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
 

31/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szentgotthárd Város 
Közlekedésfejlesztési koncepcióját 
(2018 – 2028) az Előterjesztés 2. 
számú melléklete szerint elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
32/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem ért egyet azzal, hogy a Nyugat-
dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (továbbiakban: Társulás) 
pályázatot nyújtson be a KEHOP-3.2.1-15-
2017-00018. azonosító számú, Komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás területén megnevezésű projektre.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja a 
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hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
feladatok Társulásra történő átruházását. 
 
2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Társulás az 
önkormányzatok által fizetett 500,- 
Ft/fő/év beruházási önrész 2017. január 01-
től történő befizetésétől eltekintsen, illetve 
az önkormányzatok által fizetendő 
működési hozzájárulás összege 2018. 
január 01-től 100,- Ft/fő/év legyen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető,  

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 
pénzügyi vezető  

 
33/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületet Huszár Gábor 
polgármester 2018. évi szabadságolási 
ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § 
(2) bekezdése alapján az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Huszár Gábor 
polgármester részére a 2017. évről áthozott 
, 2018. február 19. napjáig ki nem vett/ ki 
nem adott szabadságát az 1. sz. 
mellékletben foglalt szabadságolási 
ütemterv alapján kiadja. 
 
Határidő: 2018.03.31. 
Felelős:    Labritz Béla alpolgármester 
                 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
34/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szentgotthárd város 
tizenhárom szavazóköre szavazatszámláló 
bizottságának tagjait az előterjesztés 1. 
számú mellékletében, póttagjait a 2. számú 

mellékletében foglaltak szerint 
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a 
Helyi Választási Iroda vezetője 

 
35/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Munkaidő-
nyilvántartás ellenőrzése” elnevezésű 
belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 
abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - 
jegyző 

 
36/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Orfalu Község 
településszerkezeti terv, a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv Akcióterv 
Mérnöki Iroda Kft. által 2018. januárjában 
készített dokumentáció szerinti módosítása 
kapcsán kifogást nem emel,  a 
véleményezési eljárás  további 
szakaszaiban nem kíván részt venni.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
37/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő - testülete az önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér -, 
közös költség , víz-csatorna díj 
hátralékáról szóló Beszámolót megismerte 
és elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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38/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyar Állam 
tulajdonában lévő Szentgotthárd, Hunyadi 
úti vasútállomáson (1425/2. hrsz.-ú 
ingatlanon) található vasúti vasbetonaljak 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
adását kezdeményezi út-, illetve parkoló 
építésre történő hasznosítás érdekében, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott 
kötelezően ellátandó településüzemeltetési 
feladatok (a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása) ellátásával 
kapcsolatos önkormányzati feladat céljára 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő esetleges költségek megtérítését.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a vasúti vasbetonaljak 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
adásának igényléséhez, illetve a 
vagyonátadáshoz szükséges, a 
jogszabályokban előírt nyilatkozatokat és 
kötelezettségvállalásokat megtegye  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester,  

Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
39/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a szentgotthárdi 772 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megjelölésű 164 m2 
nagyságú ingatlanban lévő 6/24 tul. 
részarányban tulajdonostárs  úgy 
nyilatkozik,  hogy Düh Lajos 5711 
Gyula, Széchenyi u. 65/6., Düh László 

9970 Szentgotthárd, Bethlen G. u. 3. I/2., 
Düh Istvánné 9970 Szentgotthárd, Bethlen 
G. u. 3. sz. alatti lakosok összesen 5/24 
tulajdoni részarányának Wirt Judit 1071 
Budapest, Dembinszky 34. II. em. 3/b. és 
Tamaskó Ernő 9970 Szentgotthárd, 
Rákóczi F. u. 10/A. részére történő 
értékesítése tekintetében a PTK. 5:81. § 
alapján biztosított elővásárlási jogával 
nem kíván élni. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal,   
Felelős  :  Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
 

40/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, 9970 Szentgotthárd, József A. u. 
30. sz. alatti 1273 hrsz-ú, 729 m2 területű, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant meghirdeti eladásra társasház 
építése céljából. A hirdetményt a 
vagyonrendelet szerint szabályozott 
helyben szokásos módon kívül szélesebb 
nyilvánosság előtt is meg kell hirdetni 
Vételár: 23 020 00 Ft+ 27%Áfa, 
összesen: 29.235.400.-Ft 
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. 
március 14.  
A pályázatokat konkrét összeg (forint) 
megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására a vételár 
10 %-nak megfelelő összeg  2.923.540.-Ft 
bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2018. márciusi testületi ülés.  
A pályázat további feltételeit az 
Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza 
 
A területet 3 éven belüli beépítési 
kötelezettséggel és ennek biztosítására 
visszavásárlási jog kikötésével kell 
értékesíteni, a visszavásárlás esetén 
fizetendő ár az eladási árral azonos. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
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Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

41/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú 521 
m2, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant és az 1327 hrsz-ú 
523 m2, kivett garázs, udvar megnevezésű 
ingatlanból megosztás után keletkező kb. 
300 m2-es beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant meghirdeti 
eladásra azzal, hogy a területekre 
társasházat lehet építeni. A hirdetményt a 
vagyonrendelet szerint szabályozott 
helyben szokásos módon kívül szélesebb 
nyilvánosság előtt is meg kell hirdetni.   
A két terület vételára együttesen  
24 000 000.- Ft + ÁFA, összesen: 
30.480.000.-Ft 
Az ingatlanokra csak együttesen tehető 
vételi ajánlat. 
Ajánlatok/Pályázatok beérkezési 
határideje: 2018. március 14.  
A pályázatokat konkrét összeg (forint) 
megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására az össz 
vételár 10 %-nak megfelelő összeg  
3.048.000.-Ft bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2018. márciusi testületi ülés.  
A pályázat további feltételeit az 
Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza 
 
A területeket 3 éven belüli beépítési 
kötelezettséggel és ennek biztosítására 
visszavásárlási jog kikötésével kell 
értékesíteni, a visszavásárlási ár az eladási 
árral azonos 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
 
 
 

42/2018. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Gotthard Therm Kft 
részére nyújtott, a kölcsönszerződés szerint 
2017. december 31-ig visszafizetendő  30 
000 000 Ft tagi kölcsön visszafizetési 
határidejét 2018. december 31-re 
módosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kölcsönszerződés módosításáról szóló 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
      Dr Simon Margit ügyvezető 

 
43/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

A. / Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szentgotthárd újság 
kiadásához - a 2018. decemberi 
lapszám megjelentetéséig bezárólag - 
biztosítja az Előterjesztés  1. számú 
melléklet szerinti nyomdai 
áremelkedés és példányszám-emelés 
költségét az újság hirdetési bevételei 
terhére. Felhatalmazza a Polgármestert 
a kapcsolódó szerződés-módosítás 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


