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HHaattáárroozzaattookk  mmuuttaattóójjaa  

  

2021. év 

 

1/2021.(I.21.)  Döntés a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi önkormányzati 

támogatásáról 

2/2021.(I.21.)  2021. évi intézményi létszámkeret jóváhagyása 

3/2021.(I.21.)  A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda nyári zárási időpontjainak jóváhagyása  

4/2021.(I.21.)  A Kerepesi Babaliget Bölcsőde 2021. évi nyári zárási időpontjának 

jóváhagyása  

5/2021.(I.21.)  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

6/2021.(I.21.)  Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság 2020. évben végzett tevékenységéről 

7/2021.(I.21.)  2021. évi költségvetési koncepció 

8/2021.(I.21.)  A kerepesi 453 hrsz. telek értékesítése 

9/2021.(I.21.)  A kerepesi 1716/118 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

10/2021.(I.21.)  Döntés településrendezési eszközök felülvizsgálatára kiírandó beszerzési 

eljárás eredményéről 

 2021. január 21-ei határozatok 

2021. január 21-ei zárt határozatok 

11/2021.(II.1.)  Beszámoló a bizottságok 2020. évi munkájáról ESZSB 

12/2021.(II.1.)  Beszámoló a bizottságok 2020. évi munkájáról KKNB 

13,/2021.(II.1.)  Beszámoló a bizottságok 2020. évi munkájáról PÜFB 

14/2021.(II.1.)  Beszámoló a bizottságok 2020. évi munkájáról VKKB 

15/2021.(II.1.)  Beszámoló a Kerepesi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi 2. félévi 

munkájáról eszköz 

16/2021.(II.1.)  Beszámoló a Kerepesi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi 2. félévi 

munkájáról új tag 

17/2021.(II.1.)  Beszámoló a Kerepesi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi 2. félévi 

munkájáról 

18/2021.(II.1.)  Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  2020. évben kapott támogatásának 

elszámolása 

19/2021.(II.1.)  Tűzifa osztás szociálisan rászorulók részére 

20/2021.(II.1.)  Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési intézményei korrigált záró 

pénzkészlet és a költségvetési maradvány összege közötti eltérésekről 

 2021. február 1. határozatok 

21/2021.(II.16.) Döntés beszerzési eljárás lefolytatásáról „Adatvédelmi tisztviselői feladatok 

ellátása” tárgyában 

22/2021.(II.16.) Döntés a „Szervusz Kerepes! önkormányzati lap kiadásával kapcsolatos 

koncepcióról és önkormányzati feladat átruházásáról 

23/2021.(II.16.) Döntés beszerzési eljárás lefolytatásáról „Városi mobilapplikáció bevezetése és 

üzemeltetése szolgáltatás ellátásának” tárgyában 

 2021. február 16-ai határozatok 

24/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről 

25/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről  

26/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről  

27/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről  

28/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről  

29/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről  

30/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről  

31/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről  

32/2021.(II.17.)  Döntés a tűzifa osztási akció keretében beérkezett igénylésekről  

 2021. február 17-ei határozatok 

2021. február 17-ei zárt határozatok 

https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20janu%C3%A1r%2021-i%20hat%C3%A1rozatok%20%C3%B6..pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20janu%C3%A1r%2021-i%20hat%C3%A1rozatok%20z%C3%A1rt.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20febru%C3%A1r%201.%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20febru%C3%A1r%2016-i%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20febru%C3%A1r%2017-i%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20febru%C3%A1r%2017-i%20hat%C3%A1rozatok_0.pdf
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33/2021.(II.18.) Döntés a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” című (VEKOP-6.1.1-21 kódszámú)  kiírt pályázaton való 

részvételről  

34/2021.(II.23.)  Az időszakos önkormányzati lapkiadás feladatellátásának feltételeiről 

35/2021. (III.8.) a Kerepesi Babaliget Bölcsőde Szervezeti- és Működési Szabályzatának 

módosítása  

36/2021. (III.8.) 

 

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása 

a 2021/2022. nevelési évre 

37/2021. (III.8.) 

 

Kerepesi Városi Sport Egyesület 46/2019.(II.28.) Kt. határozat alapján 

benyújtott beszámolójának elfogadása 

38/2021. (III.8.) 2909/1 hrsz.-ú út leadása (Szőlő dűlő)  

39/2021. (III.8.) Kerepes, Gyár utca 2800/1 és a 2800/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok értékesítéséről  

40/2021. (III.8.) A kerepesi 453 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntés 

41/2021. (III.8.) Döntés adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása tárgyában lefolytatott 

beszerzési eljárás eredményéről 

42/2021. (III.8.) Döntés a „Városi mobilapplikáció bevezetése és üzemeltetése szolgáltatás 

ellátása” beszerzési eljárásáról  

43/2021. (III.8.) Kerepes Város Díszpolgára cím adományozása  

44/2021. (III.8.) 

 

Döntés a Polgármesteri Hivatal által a Szervusz Kerepes! önkormányzati lap 

felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői feladatainak ellátása tárgyában 

lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 

 2021. március 8-ai határozatok 

2021. március 8-ai zárt határozatok 

45/2021. (III.11.) Pályázat benyújtása Nefelejcs utca és Széphegyi út aszfaltburkolat felújítására 

46/2021.(III.16.) Az Új Kerepesi Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatás elszámolásának 

elfogadása 

47/2021.(III.16.) Temetkezési helyek kapacitásának bővítése 

48/2021.(III.16.) A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda intézményvezetőjének kinevezése zárt 

49/2021.(III.16.) Döntés a 2518_3_A_3 hrsz-ú önkormányzati lakás bérbeadásáról zárt 

50/2021.(III.16.) Döntés a 2518_3_A_3 hrsz-ú önkormányzati lakás bérbeadásáról 2 zárt 

 2021. március 16-ai határozatok 

2021. március 16-ai zárt határozatok 

51/2021.(III.24.) Bölcsődei rendkívüli szünet elrendeléséről 

52/2021.(III.30.) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 20_2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 

módosítása 6.függ. 

53/2021.(III.30.) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 20_2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 

módosítása 3.függ. 

54/2021.(III.30.) Közbeszerzési szabályzat 2021. évi felülvizsgálata, 2021. évi közbeszerzési 

terv elfogadása 

55/2021.(III.30.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi munkájáról szóló 

beszámolójának az elfogadása 

56/2021.(III.30.) Szabó Magda Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2020. évi munkájáról szóló 

beszámolójának és a 2021. évi munkatervének elfogadása 

57/2021.(III.30.) Szabó Magda Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2021. évi munkatervének 

elfogadása 

58/2021.(III.30.) A „VIS MAIOR okozta károk helyreállítási munkáinak elvégzése” tárgyában 

lefolytatott beszerzési eljárásról döntés 

59/2021.(III.30.) A 6003/1 hrsz-ú, 6003/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása (Szõlõ dûlõ, 

Homok dûlõ) 

60/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról 

Aranyeső 

61/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról 

https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20febru%C3%A1r%2023-i%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20febru%C3%A1r%2023-i%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20febru%C3%A1r%2023-i%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20febru%C3%A1r%2023-i%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1rcius%208-ai%20%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1rcius%208-ai%20z%C3%A1rt%20hat%C3%A1rozatok%20anon.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1rcius%2011-ei%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1rcius%2016-ai%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1rcius%2016-ai%20z%C3%A1rt%20%20hat%C3%A1rozatok%20honlap.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/51_2021.%20%28III.24.%29%20PM.%20hat.%20b%C3%B6lcs%C5%91dei%20rendk%C3%ADv%C3%BCli%20sz%C3%BCnet%20elrendel%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.pdf
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Cowboys 

62/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról SBA 

63/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról Pávakör 

64/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról KNK 

65/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról 

Gyermekekért 

66/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról Nyuszi 

67/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról 

Szilasmenti 

68/2021.(III.30.) Civil szervezetek beszámolójának elfogadása a 2020. évi támogatásról Petőfi 

69/2021.(III.30.) Döntés beszerzési eljárás lefolytatásáról „Autóbusszal végzett, menetrend 

szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása” tárgyában 

70/2021.(III.30.) Tájékoztató a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról 

 2021. március 30-ai határozatok 

71_2021.(III.31.)  Pályázat Nefelejcs utca és Széphegyi út aszfaltburkolat felújítására 

72_2021.(III.31.)  Döntés a Kerepesi Új Polgárőr Egyesület támogatására vonatkozó szerződés 

megkötéséről 

73_2021.(III.31.)  Döntés közlekedési jelzőtáblák kihelyezéséről 

74_2021.(III.31.)  Döntés a bölcsőde bezárásának meghosszabbításáról 

 2021. március 31-ei határozatok 

75_2021.(IV.14.) 

 

Gyuricza László Róbert polgármesterrel szemben összeférhetetlenségi és 

méltatlansági eljárás 

76_2021.(IV.15.) 

 

Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2020. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester 

77_2021.(IV.15.) 

 

Szigeti János r. alezredes Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 

beosztásba kinevezésének véleményezése 

 2021. április 15-ei határozatok 

78_2021.(IV.19.) a 49/2021. (III.16.) Kt. határkörben hozott polgármesteri határozat 

visszavonása, 2518/3/A/3 hrsz-ú ingatlan 

79_2021.(IV.19.)  módosítása a 47_2021.(III.16.) Kt. hatáskörben hozott p. határozat az új 

temetkezési helyekről 

  

80_2021.(IV.20.) Döntés a „Közterületi kamerák felülvizsgálata” tárgyában beszerzési eljárás 

megindításáról  

81_2021.(IV.20.) Elvi hozzájárulás a 0192/3, 0162/3 és a 0161/9 hrsz-ú ingatlanok 

átminősítéséhez megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 

különleges, beépítésre nem szánt területté  

82_2021.(IV.20.) A „VIS MAIOR okozta károk helyreállítási munkáinak elvégzése” tárgyában 

lefolytatott beszerzési eljárásról döntés  

83_2021.(IV.20.) Városfejlesztési szakértői és pályázati tanácsadói szolgáltatás” tárgyú 

beszerzési eljárásról döntés 

 2021. április 20-ai határozatok 

84_2021.(IV.29.) SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. beszámolója a 2020. évben végzett munkájáról 

85_2021.(IV.29.) A Gödöllői Kistérség Önkormányzatai Többcélú Kistérségi Társulásából 

Kerepes Város Önkormányzata kilépési szándéka 

86_2021.(IV.29.) „Kistarcsa és Kerepes városok (ivóvíz és szennyvíz) víziközművei 

vagyonértékelésének elkészítése a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírásainak 

megfelelően” tárgyban megkötendő szerződés tekintetében a vállalkozó 

kiválasztása 

87_2021.(IV.29.) 6242/4 hrsz.-ú, ingatlan  út leadása (Szőlő dűlő) 

88_2021.(IV.29.) 6317 hrsz.-ú, ingatlan telekalakítása után kialakuló 6317/1 hrsz.-ú út leadása 

(Szőlő dűlő) 

89_2021.(IV.29.) Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj odaítélése Zsiákné 

90_2021.(IV.29.) Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj odaítélése Szabó 

https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1rcius%2030-ai%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1rcius%2031-ei%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/75_2021.%28IV.14.%29%20Kt.%20hat%C3%A1sk%C3%B6rben%20hozott%20hat%C3%A1rozat%20mell%C3%A9kletekkel%20anonim.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/75_2021.%28IV.14.%29%20Kt.%20hat%C3%A1sk%C3%B6rben%20hozott%20hat%C3%A1rozat%20mell%C3%A9kletekkel%20anonim.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20%C3%A1prilis%2015-ei%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20%C3%A1prilis%2019-ei%20hat%C3%A1rozatok.pdf
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91_2021.(IV.29.) „Közterületi Kamerarendszer általános felülvizsgálatára és műszaki 

korszerűsítésére”  

92_2021.(IV.29.) „Ajánlat Városfejlesztői szakértői és pályázati tanácsadói szolgáltatás” 

tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásról döntés 

 2021. április 29-ei határozatok 

2021. április 29-ei zárt határozatok 

93_2021.(V.3.) A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda intézményvezetője kinevezésének 

módosítása zárt 

94_2021.(V.14.) Döntés az Önkormányzat képviseletére jogosultakról a Szérűskerti Viziközmű 

Társulatban 

95_2021.(V.17.)  Módosított döntés az Önkormányzat képviseletére jogosultakról a 

Szérűskerti Viziközmű Társulatban 

96_2021.(V.25.)  A DPMV Zrt. 2020. évi beszámolójának és 2021. évi üzleti tervének 

elfogadása 

97_2021.(V.31.) Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai 

Programjának módosítása 

98_2021.(V.31.)  a Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti- és 

Működési Szabályzatának módosítása 

99_2021.(V.31.)  Kerepesi Babaliget Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása 

100_2021.(V.31.) óvoda Bölcsődei jelentkezési lapot kitöltők száma, a 2021. szeptember-

december közötti időszakra férőhelyet igénylők száma, beszámoló az 

iskolai, óvodai beiratkozásokról 

101_2021.(V.31.) Bölcsődei jelentkezési lapot kitöltők száma, a 2021. szeptember-

december közötti időszakra férőhelyet igénylők száma, beszámoló az 

iskolai, óvodai beiratkozásokról 

102_2021.(V.31.) iskola Bölcsődei jelentkezési lapot kitöltők száma, a 2021. szeptember-

december közötti időszakra férőhelyet igénylők száma, beszámoló az 

iskolai, óvodai beiratkozásokról 

103_2021.(V.31.) Beszámoló a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi 

munkájáról 

104_2021.(V.31.) Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

105_2021.(V.31.) Beszámoló a település gyermekvédelmi helyzetéről 

106_2021.(V.31.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

107_2021.(V.31.) KTÉB Döntés Kerepes Város Önkormányzat-Képviselő-testülete 

bizottságainak személyi összetételéről 

108_2021.(V.31.) VKKB Döntés Kerepes Város Önkormányzat-Képviselő-testülete 

bizottságainak személyi összetételéről 

109_2021.(V.31.) A Kerepes, Gyár utca 2800_1 és a 2800_7 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokról döntés zárt 

 2021. május 31-ei határozatok 

2021. május 31-ei zárt határozat 

110_2021.(VI.1.) dr. Vincze Lajos háziorvos tartós helyettesítése 

111_2021.(VI.1.) dr. Vincze Lajos háziorvos tartós helyettesítése visszavétel 

112_2021.(VI.1.) dr. Vincze Lajos háziorvos tartós helyettesítése megbízási 

 2021. június 1-ei határozatok 

113_2021.(VI.3.) Kerepes, Gyár u. 9. (2800/1 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése 
114 nem lett kiosztva ez a sorszám 

115_2021.(VI.24.) A belső ellenőr 2020. évről szóló beszámolója  

116_2021.(VI.24.) A 018/348 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása (Hegy utca Szőlő utca által 

határolt terület) 

117_2021.(VI.24.) A 6184/1,6184/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása (Szőlő dűlő, 

https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20%C3%A1prilis%2029-ei%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20%C3%A1prilis%2029-ei%20z%C3%A1rt%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%203-ai%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%203-ai%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%2014-ei%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%2014-ei%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%2017-ei%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%2017-ei%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%2025-ei%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%2025-ei%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%2031-ei%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20m%C3%A1jus%2031-ei%20z%C3%A1rt%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20j%C3%BAnius%2001-ei%20hat%C3%A1rozatok.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20j%C3%BAnius%203-ai%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20j%C3%BAnius%203-ai%20hat%C3%A1rozat.pdf
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Martinovics utca) 

118_2021.(VI.24.) A 6374/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása ( Szőlő utca) 

 2021. június 24-ei határozatok 

119_2021.(VI.24.)  A Kerepes Város Díszpolgára posztumusz cím adományozásáról  Zárt 

120_2021.(VI.24.) Kerepes Ifjú Tehetsége Díj adományozása 

121_2021.(VI.24.) Döntés az „Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás 

közszolgáltatás ellátása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 

Volán 

122_2021.(VI.24.) Döntés az „Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás 

közszolgáltatás ellátása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 

Régió 

123_2021.(VI.24.) A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 

Zárt 

124_2021.(VI.24.) Kerepes Város Közigazgatási Vándordíjának adományozása 

 2021. június 24-ei zárt ülés határozatai 

 

https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/Kt%20%C3%BCl%C3%A9s%20jzkv%2021.06.24.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2021.%20j%C3%BAnius%2024-ei%20z%C3%A1rt%20%20hat%C3%A1rozatok%20anonim.pdf

