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Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról a zárszámadást az alábbi
indoklással megvitatásra és elfogadásra beterjesztem.
Csanádpalota Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásáról
Beszámoló indokolása
I.
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, többcélú kistérségi
társulás működése
1. Hatósági igazgatási társulása az önkormányzatnak nincs.
2. Intézményirányítói társulások alakulása
2011 december 31. és 2012. december
intézményirányító társulások működtek:
•

31.

között

a

következő

Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi
Társulás
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A Családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulás
Csanádpalota város, Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti és Királyhegyes
községek társulásával működött.
A társulás célja: A társult önkormányzatok közös összefogásával a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt családsegítés alapszolgáltatási
feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani. Ugyanezen cél
által vezérelve a közös intézmény szervezetén belül működtetik a gyermekjóléti szolgálatot a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkező jogszabályban általuk
megvalósítani elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladataik teljesítésére

•

Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulás
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A Szociális alapszolgáltatás feladatokat ellátó intézményi társulás
Csanádpalota város, Kövegy, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros községek
önkormányzatainak megállapodásával a szociális feladatok ellátását végezte.
A társulás célja: A társult önkormányzatok közös összefogásával a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt szociális alapszolgáltatások, úgymint
idősek étkeztetése, házi segítségnyújtás, nappali ellátás feladataikat magas szakmai és
ellátási színvonalon meg tudják valósítani.
•

Csanádpalota város és Kövegy községek Önkormányzatainak
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulása Csanádpalota és Kövegy
község együttműködésében az általános iskolai oktatási feladatokat látta el. A
társulás az általános iskolai iktatás állami feladattá válása következtében
2012. december 31. napjával megszűnt.
•

Csanádpalota város Kövegy és Királyhegyes Községek
Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulása
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

2005. szeptember 1. napjától Kövegy község önkormányzatával az óvodai
oktatás-nevelés feladatok ellátására Közoktatási Intézményi Társulást hozott
létre önkormányzatunk.
A társuláshoz 2007. szeptember 1. napjával csatlakozott Királyhegyes község
önkormányzata, 2011. augusztus 31. napjával pedig Ambrózfalva
önkormányzata, ahol egységes óvoda-bölcsődei feladat ellátása valósul ebben
a formában meg.
A társulások célja: a társult települések az alapfokú nevelési és oktatási feladatait
közösen kistérségi keretek között a közoktatási intézményrendszer integrálása útján
magasabb színvonalon lássák el.
•

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: Makó, Széchenyi tér 22.

A kistérségben 2003. december 9. napja óta működik a Makó és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Makó székhellyel, amelynek Csanádpalota tagja.
A társulás célja: A területfejlesztési feladatok és közszolgáltatások magasabb színvonalon
történő ellátása kiemelten a közoktatási feladatok tekintetében a kistérségben lévő
önkormányzatok oktatási nevelési feladatainak szakellátása, kiemelten a logopédiai
oktatás, nevelési tanácsadás, az önkormányzatok belsőellenőrzési feladatainak segítése.
3. Jogi személyiségű társulások alakulása
•

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Székhely: Csanádpalota Kelemen László tér 10.

2000. november 1. napjától működik a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás Apátfalva, Csanádpalota város, Királyhegyes,
Kövegy, Magyarcsanád, Nagylak községek önkormányzataival.
A társulás célja: a mikro-térség összehangolt fejlesztése, közös terület- és
gazdaságfejlesztési programok kialakítása, az ipar, mezőgazdaság, infrastruktúra
fejlesztése, a foglalkoztatás helyzetének javítása, közös pályázatok megvalósításához
pénzeszközök biztosítása.
A romániai Zsombolya testvértelepüléssel közösen beadott határon átnyúló pályázatokon
történő sikeres részvétellel jelentős együttműködés valósulhatott meg a két mikro-térség
közös rendezvényein keresztül.
•

Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás
Székhely: Csanádpalota Kelemen László tér 10.

A társulás 2011. április 1. napján alakult meg Csanádpalota város és Kövegy
község önkormányzatainak együttműködésével.
A társulás célja: Csanádpalota város és Kövegy községet összekötő kétirányú, egyoldali
kerékpárút megépítése az Új Széchenyi Tervben meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése” tárgyú DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázat keretében.
A társulások működése hatékony, a gazdálkodást segítő, hatékonyan csökkenti a
fajlagos kiadásokat, a közoktatásnál a többcélú társuláson keresztül kiegészítő
normatíva igénylésre van lehetőség.
4. Az önkormányzati igazgatási feladatok ellátására 2007. augusztus 31. napjától
Csanádpalota város és Nagylak Község önkormányzatai körjegyzőséget
alakítottak, melyhez 2012. január 1. napjától csatlakozott Ambrózfalva Község
Önkormányzata is.
A körjegyzőség nem a hagyományos körjegyzőségként működik, Csanádpalota
Polgármesteri Hivatal kirendeltségeiként működnek a községekben a hivatalok.
A polgármesteri hivatal dolgozói létszámának alakulása 2012. december 31.
napján 23 fő volt, melyből Csanádpalota város önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalában dolgozók száma 17 fő, mely részletesen a következőképpen alakul:1 fő főállású
polgármester, 1 fő körjegyzői feladatokat ellátó jegyző, 1 fő aljegyző, 13 fő köztisztviselő, a
Nagylaki Kirendeltségen 3 fő köztisztviselő, az Ambrózfalvi Kirendeltségen 3 fő köztisztviselő
és 1 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó hivatalsegéd.
A Polgármesteri Hivatalban egy fő köztisztviselő a prémium évek programban vesz részt.
5. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Csanádpalota Város Önkormányzata a beszámolás évében a helyi
önkormányzatokról szóló törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt feladatait,
az alapellátást nyújtó intézményhálózat működési feltételeinek biztosításával látta el.
A feladatokat a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint
az önállóan működő négy költségvetési szerv látta el. Az önkormányzat önállóan működő
költségvetési szervei 2011 december 31.-én és 2012. december 31.-én megegyeznek,
évközben szervezeti változás nem volt, 2012. december 31. napján a következőek:

•
•
•
•

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Köznevelési Intézmény
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Kelemen László Művelődési Ház
Városi Könyvtár
A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú
Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

Általános Iskolai oktatás
Az általános iskolai tagintézményben átlagosan 202 tanulót oktattak 2012 évben. Az
általános iskolai tanulók megoszlása 2012.október 1. napjával 112 fő 1-4 osztályos, 82
fő 5-8 osztályos tanuló.
A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése integrált formában működik
általános iskolában 2012. évben átlagosan 20 fő sajátos nevelési igényű gyermek oktatott volt.
A gyermekek létszáma folyamatosan fogy, legfőképpen a felső tagozatos tanulók száma. 2012.
szeptemberben az egy-négy évfolyamon újra beindult mind a négy évfolyamon az
iskolaotthonos oktatás, melyen átlagosan 112 tanuló vett részt, 5-8 osztályon napközis
foglalkoztatás keretében átlagosan 25 fő vett részt.
A szervezett intézményi étkeztetést igénybe vevők száma 2012. évben az iskolában átlagosan
111 tanuló, közülük 89 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 17 fő
három vagy több gyermekes családban élő, 5 fő pedig tartósan beteg vagy fogyatékos.
Óvodai nevelés
Az óvodai nevelésben 2011/2012. tanévben 151 fő, vett részt, ebből Királyhegyesen 30 fő,
Ambrózfalvi tagintézményben 20 fő, melyből 3 gyermek bölcsődés korú, Csanádpalotán 101
fő, 2012/2013 tanévben 142 főre csökkent, melynek megoszlása Királyhegyesen 29 fő,
Ambrózfalvi tagintézményben 19 fő, melyből 3 gyermek bölcsődés korú, Csanádpalotán 94 fő.
Óvodai ellátáson belül szervezett intézményi étkeztetés kereteiben kedvezményes étkezést
2012. évben 84 gyermek részesült átlagosan a három településen, közülük 76 gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 5 fő három vagy több gyermekes
családban élő, 3 fő pedig tartósan beteg vagy fogyatékos.
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Az alapító okirat alapján
• a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét társulásban látta el, 2012.
december 31. napjáig Csanádpalota, Nagyér, Pitvaros, Királyhegyes, Csanádalberti
települések területén,
• az idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést szintén
társulásban végezte Csanádpalota, Kövegy, Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti,
Királyhegyes településeken,
• az idősek átmeneti elhelyezését biztosító feladatok, védőnői feladatok, anya-,
gyermek- és csecsemővédelem feladatok, valamint a kiegészítő alapellátási
szolgáltatási feladatok ellátását végzi Csanádpalota város területén.
Az idősek nappali ellátását intézményi szinten 2012.-ben 135 fő vette igénybe az ellátásban
részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma szerint.
A házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátotti
létszám alapulvételével 45 fő vette igénybe a társulásban lévő öt településen.
A szociális étkeztetésben részesülők száma az igénybevételi napló alapján naponta összesített
számának alapulvételével ellátotti létszám 89 fő a hat településen.

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül működő családsegítés
keretében több családon tudtak segíteni, a gyermekjóléti feladatok keretén belül a hátrányos
helyzetű gyermekeket és családokat rendszeresen látogatták, segítették.
Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - mint önállóan működő
költségvetési szerv - keretein belül működik a védőnői ellátás, mely ellátási körzete Kövegy
községre is kiterjed, továbbá a fizikoterápia is, melynek finanszírozását teljes mértékben
önkormányzatunk látja el, a város lakossága igényli a szolgáltatást, nagy segítség számukra,
hogy nem kell kezelésre Makóra utazni.
Kelemen László Művelődési Ház
Az intézmény keretein belül 6 öntevékeny szakkör, klub működik, akik saját képességeik
fejlesztésén túl a város életét is színesebbé teszik. Az épület több bejegyzett civil szervezet
székhelye, működési színtere. Az év folyamán több helyi, térségi és nemzetközi
rendezvénynek is helyt adott.
A Tájház 2008. évben kapta meg működési engedélyét.
A 2008. évben felújított Teleház ellátja a városban élő emberek Internet hozzáférési lehetőség
igényeit, valamint szolgáltatási tevékenységi feladatok ellátását szolgálja (fénymásolás, fax és
számítógép használat stb.). 2012. évben a Civil Önkéntes pont alakult amely a lakosság
további ellátását segíti elő.
Városi Könyvtár
Az önkormányzat Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címbirtokosaként 2011. évben
végrehajtott felújítása, bővítése a könyvtár épületében egy fő ügyintéző alkalmazásával a
könyvtári szolgáltatásokon felül egyéb lakossági szolgáltatásokat volt képes nyújtani. A
könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is.
II.
Bevételi források és azok teljesítése
Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása is forráshiánnyal működött, mely az egész
évi gazdálkodására rányomta bélyegét.
A likviditási gondok megoldására a folyószámlahitel-keret, és a munkabérhitel biztosított
átmeneti megoldást, melyet december végén az állami adósságkonszolidálás kiváltott. Nagy
segítség volt önkormányzatunk számára az is, hogy két fordulóban is kapott ÖNHIKI
támogatást, összesen 31.979 eFt összegben.
Önkormányzatunk törekedett arra, hogy minél több lehetőséget (pályázatok, működés
racionalizálása társulási formában) felhasználjon arra, hogy a város és intézményei
működőképességét biztosítsa. E törekvése a beszámolás időszakában eredménnyel járt,
intézményt nem kellett bezárni, minden kötelező feladat ellátása folyamatosan biztosítva volt,
kifizetetlen bérek, köztartozások, 30 napon túli lejárt határidejű szállítói tartozások év végére
nem maradtak.
Csanádpalota Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodására nehéz pénzügyi helyzetéből
adódóan az intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása is visszafogott volt, csak a
működéshez nélkülözhetetlen kiadások kerültek teljesítésre.
Az iparűzési adóbevétel nagyban befolyásolta az önkormányzat bevételi forrását. 2012. évben
az iparűzési adóbevétel jelentősen meghaladta az előző évek alapján elvártat. A 43-as
autópálya építési munkálatok, valamint a szennyvízberuházás kivitelezési szakaszában az
iparűzési adóbevétel várhatólag még fog emelkedni.
A helybeli vállalkozások gazdálkodók adóbefizetése viszont jóval elmarad az elvárttól, sok volt
a visszafizetési kötelezettségünk.
Bevételi források

Az önkormányzat 2012. évi eredeti bevételi előirányzata 633.028 eFt volt, a
módosított bevételi előirányzata 842.526 e Ft, amely pénzforgalmi tényleges bevételek
tekintetében: 824.191 eFt.
Intézményi működési bevételek
2012. évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 40.620 e Ft
összegben kerültek megtervezésre. A módosított előirányzat 41.192 eFt a teljesítés összege
41.853 e Ft.
Az intézményi ellátási díjbevételek nem növekednek, inkább csökkenő tendenciát
mutatnak, hiszen azoknak a száma akiknek fizetni kell az intézményi ellátásért folyamatosan
csökken, mert nem tudják megfizetni a térítési díjat.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között az átengedett központi adók, a
helyi adók, valamint a sajátos működési bevételek szerepelnek. Legnagyobb hányadot e
bevételek között az SZJA helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklése
jelentenek, a teljesített 164.276 e Ft-ból 96.467 e Ft-ot tesznek ki.
Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 10.000 e Ft összegben került
betervezésre, teljesítése 10.863 e Ft. A termőföld bérbeadásából származó bevételeink a
tervezett 300 e Ft-tal szemben 84 e Ft összegben teljesültek.
Helyi adóbevételként 40.000 e Ft került betervezésre a költségvetésben 2012. évre, mely
mind iparűzési adó. Az iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak 56.163 e Ft-ban teljesült,
mely a település közigazgatási területére eső nagy beruházók befizetett iparűzési adójából
származik, legfőképpen a 43-as autópálya építésének előkészületei miatt.
Az egyéb sajátos bevételek a lakbér, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából származó
bevétel a betervezett 11.436 e Ft eredeti előirányzathoz viszonyítottan 11.377 e Ft összegben
teljesült.
Támogatások
Az önkormányzat működési feltételeit jelentősen befolyásolja a költségvetési
támogatás, hisz a bevételi előirányzatai többségét jelenti. Az önkormányzat feladatmutatóhoz
kötött normatív hozzájárulásának módosított bevételi előirányzata 150.725 eFt, teljesítése
ugyanennyi, az eredeti előirányzathoz képest 5.271 eFt-tal kevesebb. mely legnagyobb
mértékben az általános iskolás gyermekek létszámának csökkenéséből származik.
Az önkormányzat támogatásai közé tartozik még az önkormányzatok hozzájárulásai a
társulási feladatok ellátásához, valamint főként a Munkanélküli Központ általi támogatás a
közmunka programban foglalkoztatottak béréhez, járulékához, sőt az általuk használt
eszközök beszerzésére is.
EU-s programok megvalósításának támogatására önkormányzatunk a KEOP-6.2.0/A/09
Kerékpározással a környezettudatosságért Csanádpalotán pályázaton 6.259 eFt, a KEOP5.3.0/A/09 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének megvalósításához 17.876
eFt, támogatást kapott. Önkormányzatunk részt vesz a Telediagnosztikai hálózat fejlesztése
Csongrád és Arad megyében pályázat megvalósításában a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel
Kórház-Rendelőintézet partnereként, megvalósítása folyamatban van.
Az előző évek IKSZT infrastrukturális felújítás megvalósítására a pályázati elszámolás
elfogadásra került 29.835 eFt támogatás érkezett meg 2012 évben.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei módosított előirányzata 11.436 eFt, teljesítése
11.377 eFt. A felhalmozási bevételek túlnyomó részét az EU-s programokra felújításra és
beruházásra kapott támogatások képezik.
A Munkaügyi Központ támogatásából eszköz vásárlásra 6.057 eFt támogatást
kaptunk, melyen mezőgazdasági gépek eszközök kerültek megvásárlásra a Start
munkaprogram keretében.
Az önkormányzatunk legnagyobb európai uniós beruházása a szennyvíz-csatornázási,
és szennyvízelvezetési pályázat. A pályázat kivitelezési szakaszban tart, a közbeszerzési
eljárási folyamatok zajlanak. A Csanádpalotai Víziközmű-Társulattól a jogi tanácsadás
kifizetéséhez szükséges önerő és áfa átutalásához 6.918 eFt pénzeszköz került átvételre.

III.
Kiadások alakulása- működési és fejlesztési kiadások
Kiadások alakulása
Az önkormányzat kiadásait 2012. évben is elsősorban a feladatellátás színvonalának
emelésével egyidejűleg a takarékosság szempontjait figyelembe véve teljesítette. A kiadások
előirányzatának pénzforgalmi teljesítése a 842.526 eFt-os módosított előirányzathoz képest
812.126 e Ft összegben valósult meg.
Működési kiadások alakulása
A személyi juttatások módosított előirányzata 309.143 e Ft a teljesítés 291.262 eFt-ban
teljesült, a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzat összege 74.719 e Ft 70.426
eFt-ban valósult meg.
A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 227.448 e Ft teljesítés 188.935 e Ft.
Kiadások csak a legszükségesebb dolgokra kerültek engedélyezésre.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai
Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre teljesítése 4.096 eFt, mely az
településen működő non-profit, civil szerveknek jelent segítséget működésükben.
Az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 63.197 eFt.
Felhalmozási kiadások
A 2012. évben a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének pályázatán
megvalósult az épület teljes nyílászáró cseréje, külső falburkolása. Start munkaprogram
keretén belül traktor, pótkocsi vásárlásra került sor, valamint még egy fóliasátor
felépítésére, melyet a Munkaügyi Központ támogatott.

Folyamatban lévő nagy beruházása az önkormányzatnak a szennyvíz csatornázási beruházás,
melynek a kivitelezési szakaszába léptünk, folynak a közbeszerzések.

IV.
A pénzmaradvány változásának tartalma és okai
Pénzmaradvány alakulása
A 2011. évi feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 4.833 e Ft volt, melyet 2012. évben
teljes mértékben felhasznált az önkormányzat a 2011. évi kötelezettségeinek teljesítésére.
A 2012. évi módosított pénzmaradványa az önkormányzatnak: 19.856 eFt
Pénzmaradvány terhére kötelezettség:
- 2012. évi helyi adó túlfizetések miatti
visszafizetési kötelezettség
1.083 eFt
- 2012. évről áthúzódó szállítói kötelezettségek :
1202 eFt
- Szennyvíz csatornázási pályázathoz önkormányzati
tulajdonú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulásának
megfizetésére önerő
11.600 eFt
- Csanádpalota Víziközmű Társulatnak ÁFA
visszaigényléséből származó visszafizetési
kötelezettség
3.928 eFt
- Pályázati előlegből elkülönített
fedezetbiztosítási számla egyenlege:
2.043 eFt
Ezek alapján az önkormányzatnak szabad felhasználású pénzmaradványa nincs.
V.
Vagyon alakulása értékpapír- és hitelműveletek
Az önkormányzat bruttó vagyona a beszámolás időszakában összességében:
1.798.005 eFt
EBBŐL:
immateriális javak:
ingatlanok:
gépek berendezések:
járművek:
üzemeltetésre, kezelésre átadott
vagyon (Makó Térségi Vízmű Kft)

26.774 eFt
1.605.176 eFt
80.736 eFt
10.652 eFt
74.667 eFt

Értékpapírok
Befektetett Pénzügyi eszközök és értékpapírok között tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír 3 eFt értékű 3 db OTP részvény.
Forgóeszközök között kimutatott értékpapír nincs.
Részesedések

990 eFt Makó Térségi Vízmű Kft, melynél a Kft taggyűlése 2012. december 31.
napjával törzstőke-emelést hagyott jóvá az eredménytartalék terhére, ennek értelmében
Csanádpalota Városi Önkormányzat 990 eFt-os részesedése 2.080 eFt-ra emelkedett.
Hitelműveletek
A 2007. évi útfelújítások sajáterő biztosításához az önkormányzat 12.754 eFt hosszú lejáratú
fejlesztési hitelt vett fel, melyből 2012. évben 752 e Ft került törlesztésre.
A hitelt 2012. december 28. napján az adósságkonszolidációval rendezésre került, fennálló
tartozás nincs évvégén.
Az önkormányzat adósságkonszolidáció során törlesztette továbbá a 43.000 eFt
folyószámlahitelét, 12.240 eFt munkabérhitelét, és ezek járulékos költségeit, kamatait.
Rövid lejáratú hitelek állománya 2012. december 31. napján 22.122 eFt, mely
tartalmazza a Start munka program bérkifizetésének megelőlegezésére felvett 5.198 eFt, a
Csanádpalota-Lippa testvérvárosok hagyományőrző programjai megvalósításához a
támogatás megérkezéséig megelőlegezett hitel 6.924 eFt. valamint a Lippa-Csanádpalota
határon átnyúló program pályázat keretében felvett támogatás megérkezéséig megelőlegezett
hitel 10.000 eFt összegeit.

Csanádpalota, 2013. április 17.
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