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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budavári Önkormányzat át kívánja alakítani a közművelődési feladat ellátásának kereteit,
mely során meg kívánja szüntetni a Márai Sándor Művelődési Házat (a továbbiakban:
Művelődési Ház), és közművelődési megállapodást kíván kötni az általa alapított, kizárólagos
önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal a közfeladat további ellátása
céljából.
A feladatellátás ilyen jellegű átszervezésének szükségességét szervezeti, hatékonysági és
célszerűségi szempontok indokolják.
A kulturális élet sokszínűsége és a korosztályok közötti határok feloldása, a lakosság minél
szélesebb körű és minél dinamikusabb megszólítása olyan 21. századi elvárás, amely a
költségvetési szervre jellemző szervezeti keretek között nem tud megvalósulni.

Szervezeti szempontból lényeges, hogy a jelenlegi nehézkes és sokszereplős szervezet helyett
egy rugalmas, fejlődőképes és gyorsan reagáló szervezetet hozunk létre, amely révén a
kulturális terület összes munkavállalója egy egységes rendszerben foglalkoztatható.
Az átszervezés lehetőséget nyújt arra, hogy a széttagolt, irányítás nélküli kis szervezeti
egységeket, valamint a nagyobb kulturális egységeket szervezetileg összekapcsoljuk.
Hatékonysági szempontból fontos, hogy a kulturális terület állami és önkormányzati forrásait
egyesíteni tudjuk. A nonprofit szervezeti forma arra is alkalmas, hogy a szervezet
megrendeléseket fogadjon be az I. Kerületen kívüli szereplőktől és azokat saját fejlesztési
tevékenységei sorába forgassa vissza.
Célszerűségi szempontból az szól a nonprofit forma mellett, hogy a munkaszervezés
tekintetében rugalmas, adaptív szervezet, melybe gyorsabban integrálhatók megrendelések és
új profilok.
Beszámolási kötelezettsége a tulajdonos irányában szabályozott, tetszőleges mennyiségű évi
beszámolási kötelezettség előírása mellett üzleti terve számon kérhető, felügyelőbizottsága a
Képviselő-testület számára transzparens, könyvelése nyílt és átlátható.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat Képviselő-testülete első lépésként 46/2021. (VII. 15.)
önkormányzati határozatával megalapította a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság).
Ezt követően megalkotta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó
közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és
mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).
A Rendelet 2022. január 1-én lép hatályba, azzal, hogy egyidejűleg hatályát veszti a Budavári
Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 19/2004. (III. 25.) Kt. rendelet.
A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban
az általa alapított, kizárólagos tulajdonában lévő, közművelődési megállapodás alapján
megbízott gazdasági társaság útján látja el.
A Rendelet 2022. január 1-ei hatályba lépésére tekintettel a feladatellátás folytonosságának
biztosítása érdekében a Márai Sándor Művelődési Házat 2021. december 31. napjával
szükséges megszüntetni, azzal, hogy az átszervezés befejező lépéseként a soron következő
testületi ülésen döntést kell hozni a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő közművelődési megállapodás 2022. január 1. napjával történő
megkötéséről.

A Márai Sándor Művelődési Ház megszüntetésének lépései

1)

A kultúráért felelős miniszter véleményének beszerzése

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 78/J. § (1) bekezdése alapján közművelődési intézmény
- ideértve a közművelődési megállapodás keretében működtetett intézményt is - létesítése,
átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése esetén
a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter és a 82. § szerinti
Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a
képviselőtestülettel ismertetni kell.

A Kult. tv. 78/J. § (2) bekezdése alapján ha a miniszter és a Közművelődési Kerekasztal a
megkereséstől számított 30 napon belül nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a

megkeresésben foglaltakkal egyetért. A miniszter és a Közművelődési Kerekasztal véleménye a
képviselőtestületet nem köti döntése meghozatalában.
Mivel a Kerületben Közművelődési Kerekasztal nem működik, kizárólag az Emberi
Erőforrások Minisztériuma került megkeresésre a jogszabályban előírt határidő
betartásával.
A miniszter véleménye az előterjesztés elkészítése időpontjáig nem érkezett meg,
beérkezését követően haladéktalanul megküldésre kerül.
2)

A megszüntetés módja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdése
alapján az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetheti.
Az Áht. 11. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv általános jogutódlással történő
megszüntetése átalakítással történhet. Átalakítás az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító
szerv a költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési
szervjogutódjaként új költségvetési szervet alapít.
Mivel az Önkormányzat a közművelődési közfeladatot a továbbiakban a közművelődési
megállapodás révén megbízott általa alapított gazdasági társaság útján kívánja ellátni, amely
nem költségvetési szerv, nem minősülhet a Márai Sándor Művelődési Ház jogutódjának, így azt
jogutód nélkül szükséges megszüntetni.
3)

A megszüntetést megelőzően foganatosítandó intézkedések

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 14. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv megszüntetését
megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell
a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, kivéve,
ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megszűnt,
b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a
vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek
meghatározásáról,
c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő
költségvetési szerv kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új
hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak
legyenek,
d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadásának
előkészítéséről, és
e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban
ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről.
Az Ávr. 147. § (1) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó
költségvetési szerv fizetési számlája megnyitásáról, megszüntetéséről - a költségvetési szerv
alapítása, megszüntetése esetén az alapítás, megszüntetés időpontja szerinti határnappal - a
költségvetési szerv, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén a 9. § (5)
bekezdése szerinti költségvetési szerv gondoskodik.

3.1. A közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározása:
A közfeladat jövőbeni ellátását az Önkormányzat a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötendő közművelődési megállapodás révén biztosítja.
3.2. Az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló
elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelölése, a feladatok
határidőinek meghatározása:
Az alapító Önkormányzat az alábbi általa foganatosítandó intézkedéseket Budapest Főváros
I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) költségvetési
szervén keresztül valósítja meg.
A feladatokat, határidőket, felelősöket az alábbiak szerint javaslom kijelölni.
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3.3. Az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek visszavonása, a
díjbeszedési jogosultság átadásának előkészítése:
A Márai Sándor Művelődési Ház által ellátott közfeladathoz hatósági engedély, továbbá olyan
díjbeszedési jogosultság, melyet átadása előkészítést igényel, nem kötődik.
3.4. A költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések meghatározása, a határidők kijelölése, a közfeladatokat a továbbiakban
ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetősége:
A Márai Sándor Művelődési Ház intézményvezetőjének határozott időre szóló vezetői
kinevezése lejárt, az intézményvezetői jogkört a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott helyettesítési rend alapján gyakorolják, melyre tekintettel a vezetői megbízás
megszüntetéséről nem szükséges intézkedni.
A Márai Sándor Művelődési Ház alkalmazásában álló munkavállalók a kulturális
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) alapján
foglalkoztatási jogviszonya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakult át.
Az Mt. 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások
szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból
származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
Az Mt. 37. § alapján az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az
átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyokból, valamint a versenytilalmi
megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A
tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó
igények érvényesítését nem érinti.
Az Mt. 38. § (1) alapján az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül a
munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a
munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint a 46. § (1) bekezdésében
meghatározott munkafeltételek változásáról.
Az Mt. 38. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az átadó munkáltatónál - a 236. § (1)
bekezdésében meghatározott munkavállalói létszám hiányában - üzemi tanács nem működik
és üzemi megbízott megválasztására sem került sor, az átadó vagy - a munkáltatók
megállapodása alapján - az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt
nappal köteles az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni
a) az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,
b) az átszállás okáról,
c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint
d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.
A fentiekre tekintettel a munkavállalókat érintően az Mt. 36-38. §-ai alapján munkáltató
személyében bekövetkező változás áll be, mely során a Márai Sándor Művelődési Házzal
fennálló munkaviszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség a Budavári Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra száll át. Az átadó munkáltató és átvevő

munkáltató tájékoztatási kötelezettségét és határidejét az Mt. hivatkozott rendelkezései
írják elő, melyre tekintettel azokról nem szükséges rendelkezni.

4)

A megszüntető okirat kiadása

Az Áht. 11. § (5)-(7) bekezdései alapján „a költségvetési szervjogutód nélküli megszüntetése
esetén az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) vagy a
megszüntetésről rendelkező jogszabály, megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a
költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv, az Országgyűlés vagy a Kormány által
alapított költségvetési szerv esetén az alapító szerv által kijelölt szerv gyakorolja és teljesíti.
A jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv nem magánjogi jogai és kötelezettségei a
jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés napján fennálló kötelezettségek
teljesítéséért és követelések beszedéséért az (5) bekezdés szerinti szerv felel.
A költségvetési szerv megszüntetéséről jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén
jogszabályban, a nem jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén megszüntető okiratban
kell rendelkezni. Ajogszabály és a megszüntető okirat kiadására, valamint az államháztartásért
felelős miniszter előzetes egyetértésére a 8/A. §-t kell alkalmazni."
Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése alapján „az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv
- az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak
módosítását az irányító szerv, a minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda és a kormányzati
főhivatal alapító okiratát és annak módosítását a miniszterelnök - adja ki a kincstár által
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult
személy e tevékenységében nem helyettesíthető."
Az Áht. 105. § (1) bekezdése alapján „a költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való
bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésével,
a törlés napjával szűnik meg. A költségvetési szerv létrehozásáról, átalakításáról, illetve
megszüntetéséről rendelkező alapító okirat későbbi időpontot, törvény vagy kormányrendelet
más időpontot is megállapíthat a létrejövetel, átalakítás, illetve megszüntetés napjaként, ez
esetben a kincstár a költségvetési szervet ezen időponttal jegyzi be a törzskönyvi
nyilvántartásba, illetve törli a törzskönyvi nyilvántartásból."
Az Ávr. 14. § (2) bekezdés alapján „a megszüntetésről rendelkező jogszabályban, megszüntető
okiratban rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv
közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt
az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre
kiterjedően a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel
ellentétes kötelezettségvállalása semmis."
A (3) bekezdés alapján „a megszüntető okirat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza
a megszűnő költségvetési szerv nevét, székhelyét, ha a megszüntetésről jogszabály
rendelkezett ajogszabály teljes megjelölését, a megszüntetésről döntő szerv megnevezését és
székhelyét, valamint a megszűnés módját."

A fentiekre tekintettel a Márai Sándor Művelődési Ház a kincstár által rendszeresített
megszüntető okirat kiadásával szüntethető meg.

5)

Összegzés

A Képviselő-testületnek ki kell adnia a Márai Sándor Művelődési Ház megszüntető
okiratát, azzal, hogy a megszüntető okiratban a megszüntetési időpontjaként 2021.
december 31. napját kell megjelölni, valamint ki kell jelölnie a megszüntetést megelőzően
teljesítendő feladatokat, továbbá meghatározni azok felelőseit és határidőit.

A megszüntetést követő feladatok:
Az átszervezés befejező lépéseként meg kell kötni a közművelődési megállapodást, melyre
tekintettel a Képviselő-testületnek fel kell kérnie a Polgármestert, hogy a soron következő
testületi ülésen terjessze a közművelődési megállapodást jóváhagyás céljából a Képviselő
testület elé a feladat 2022. január 1. napjától történő ellátása érdekében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntések elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Márai Sándor Művelődési Ház 2021. december 31. napjával történő megszüntetéséről
1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
2021. december 31. napjával megszünteti a Márai Sándor Művelődési Házat, melyre
tekintettel a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint kiadja a Márai Sándor
Művelődési Ház megszüntető okiratát.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a megszüntető okirat aláírására, valamint arra, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a Márai Sándor Művelődési Ház megszüntetésének
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése céljából, továbbá hiánypótlás esetén
felhatalmazza a megszüntető okirat ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és
jognyilatkozatok megtételére.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 2.
mellékletében foglaltak szerint kijelöli az eszközök és a források leltározásáért, az éves
költségvetési beszámoló elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért, valamint a
további pénzügyi-számviteli feladatok elvégzéséért személyeket, és meghatározza a
feladatok határidőit.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a
Budavári
Kulturális
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
kötendő
közművelődési megállapodást a közfeladat 2022. január 1. napjától történő ellátása
érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Jegyzői Iroda
3.

Döntési

javaslat mellékletei

1. Márai Sándor Művelődési Ház megszüntető okirata
2. Az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a
vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek, a feladatok határidői

1.

melléklet

Okirat száma: 501057/2021/3

Megszüntető okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Márai
Sándor Művelődési Ház megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

1.1.

A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Márai Sándor Művelődési Ház

1.2.

A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1

1.3.

A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 501057

1.4.

A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15501057-2-41

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

2.1.

A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2021. december 31.

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszüntetés
2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: a

Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat szervezeti, hatékonysági és célszerűségi indokokból át kívánja
szervezni a közművelődési közfeladat ellátásának kereteit.

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása
céljából 2022. január 1. napjától közművelődési megállapodást köt az általa
alapított, kizárólagos tulajdonában lévő Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal (Cg. 01-09-389131).

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

3.1.

A kötelezettségvállalás rendje
3.1.1.

A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:
A megszűnő költségvetési szerv előirányzatainak időarányos mértékéig
vállalhat kötelezettséget napi működése és az általa ellátott közfeladat 2021.
december 31. napjáig történő ellátása céljából, azzal, hogy a kifizetést
legkésőbb 2021. december 31. napjáig teljesítenie kell.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje:
2021. december 31., azzal, hogy a kifizetést legkésőbb 2021. december 31.
napjáig teljesítenie kell.

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei - ideértve a
vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: a költségvetési szerv megszüntetés
időpontjában

fennálló

magánjogi

jogait

és

kötelezettségeit

-

ideértve

a

vagyonkezelői jogot is -a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat gyakorolja és
teljesíti.

3.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések:
A munkavállalókat érintően a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 36-38. §-ai alapján munkáltató személyében bekövetkező
változás

áll

be,

mely

során

a

Márai

Sándor

Művelődési

Házzal

fennálló

munkaviszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség a Budavári Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra száll át.

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint
P.H.
Váradiné Naszály! Márta
polgármester

2.

melléklet

Az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért,
a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelölése, a feladatok határidőinek
meghatározása

Feladat
eszközök,
leltározása

források

vagyonátadás lebonyolítása

Fizetési
megszüntetése

számla

az
éves
költségvetési
beszámoló elkészítése,
záró költségvetési beszámoló
elkészítése,
a
költségvetési
szerv
megszüntetésével
összefüggő
könyviteli
zárással
kapcsolatos
és
további pénzügyi-számviteli
feladatok
a jóváhagyott költségvetési
beszámoló továbbítása a
kincstárnak,
iratanyag
megőrzése

Felelős
1) a Polgármesteri Hivatal
részéről:
gazdasági
irodavezető
2) Márai Sándor Művelődési
Ház részéről:
az intézményvezetői
feladatokat ellátó
munkavállaló

határidő
2021. december 31.

1) a Polgármesteri Hivatal
részéről:
gazdasági
irodavezető
2) Márai Sándor Művelődési
Ház részéről:
az
intézményvezetői
feladatokat
ellátó
munkavállaló
a
Polgármesteri
Hivatal
részéről:
gazdasági
irodavezető
1) a Polgármesteri Hivatal
részéről:
gazdasági
irodavezető
2) Márai Sándor Művelődési
Ház részéről:
az
intézményvezetői
feladatokat
ellátó
munkavállaló

2022. január 31.

a
Polgármesteri
Hivatal
részéről:
gazdasági
irodavezető

megszűnés napját követő 90
napon belül

2021. december 31. napjával

2022. február 20.

