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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2012. március XXII. évfolyam 3.szám

Március 15-én az óvodások és az iskolások műsorával megemlékeztünk az 184849-es forradalom és szabadságharc eseményiről és hőseiről, majd utána
megkoszorúztuk a hősök emlékművét.
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Bajóti Kisbíró
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bajót Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2012. február 28-án
tartotta testületi ülését, melyen az alábbi
rendelteket alkotta:
Bajót Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2012. ( II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi önkormányzati költségvetésről és
a költségvetés végrehajtásának szabályairól
szóló 2/2011. (II. 10.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.
§
(1)
bekezdés
b)
pontjában,
az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás
alapján,
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
A 2011. évi önkormányzati költségvetésről és a
költségvetés

végrehajtásának

szabályairól

szóló 2/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban:

Rendelet)

3.

§

(1)

–(5)

bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
3. § (1) képviselő-testület az önkormányzat
2011. évi költségvetését

Működési bevételek főösszegét
Működési kiadások főösszegét
Működési többlet

184.567 E Ft
184.181 E Ft
386 E Ft

Felhalmozási
bevételek 19 600 E Ft
főösszegét
Felhalmozási
kiadások 19.986 E Ft
főösszegét
Felhalmozási forráshiány
386 E Ft
állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított
kiemelt előirányzatokat
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
személyi jellegű juttatások

45.016 .E Ft

munkaadókat terhelő járulék

11 807 E Ft

dologi kiadás

64.335 E Ft

támogatásértékű működési kiadás

32.990 E Ft

működési

célú

pénzeszközátadás 3.726 E Ft

államháztartáson kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás

24.104 E Ft

Működési kölcsön áht-on kívülre
felújítás

300 E Ft
6.152 E Ft

intézményi beruházási kiadások

8.556 E Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás

3.392 E Ft

működési tartalék

790 E Ft

felhalmozási tartalék

1.113 E Ft

felhalmozási kölcsön törlesztése és 1 886 E Ft
Működési bevételek főösszegét
Működési kiadások főösszegét
Működési forráshiány

141 256 E Ft
161 256 E Ft
20 000 E Ft

Felhalmozási
bevételek 18 970 E Ft
főösszegét
Felhalmozási
kiadások 18 970 E Ft
főösszegét
Felhalmozási forráshiány
0 E Ft
az alábbiak szerint

kölcsön folyósítása

intézményi
bevételek
önkormányzatok
működési bevétele

működési 4.850 E Ft
sajátos 83 062 E Ft

önkormányzatok költségvetési 51.102 E Ft
támogatása
véglegesen
átvett 14.614 E Ft
pénzeszközök ( felhalmozási )
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támogatásértékű
bevételek

Bajót Község Önkormányzati Képviselőtestületének
3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

működési 25.577 E Ft

felhalmozási és tőke jellegű 2 981 E Ft
bevétel
felhalmozási kölcsön

2.005 E Ft

pénzforgalom
bevételek

nélküli 19 976 E Ft

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja
meg.
(4)

Az

(1)

bekezdésében

megállapított

bevételek

forrásonkénti,

kiadások

jogcímenkénti

megoszlását

mérlegszerűen

önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú

Bajót Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény
138.(1)
bekezdés
b)pontjában,
az
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.
Törvény
65.(1)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján
–
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
Törvény 91.(1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva – a következőket rendeli
el:

melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

1. §

(5) (4) A működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató
jelleggel

–

mérlegszerűen

önkormányzati

szinten a 2. számú melléklet szerint állapítja

A költségvetés címrendje

meg a képviselő-testület.
2.§

2. §

Az önkormányzat, valamint a költségvetési
szervei,

módosítás

utáni

előirányzatát

a

1,2,4,5,6,7,11,15,15/a,16,16/a,16/b,16/c számú
mellékletek tartalmazzák
3.§
(1) Ez a rendelet 2012. február 29-én lép
hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályukat

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre,
annak bizottságaira, Bajót-Mogyorósbánya
Körjegyzőségre és az önkormányzat által
fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

vesztik

a

rendelet

1,2,4,5,6,7,11,15,15/a,16,16/a,16/b,16/c
számú mellékletei.
Tóth Zoltán

Dics Mária

polgármester

mb. körjegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendeletet kihirdettem:
Bajót, 2012. február 29.

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3)
bekezdésében
foglaltak
alapján
az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a
(2) bekezdés szerint a 13. számú melléklet
alapján állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat
2012. évi költségvetését
Bevételek főösszegét
151.204 E Ft
Kiadások főösszegét
151.204 E Ft
Előző
évek 10.244 E Ft
pénzmaradványának
igénybevétele
10.244 E Ft
Működési
célú
igénybevétel
Felhalmozás
célú 0 E Ft
igénybevétel
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működési bevétele
Működési
bevételek
főösszegét
Működési
kiadások
főösszegét
Működési forrás hiány
Felhalmozási
bevétek
főösszegét
Felhalmozási kiadások
főösszegét
Felhalmozási
forráshiány

127.829 E Ft

23.482 E Ft

Önkormányzatok
költségvetési támogatása

1.665 E Ft

0 E Ft
23.375 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

16.523 E Ft

Támogatásértékű bevételek

23.375 E Ft

21.710 E Ft

Felhalmozási bevételek

10.244 E Ft

Pénzforgalom
bevételek

127.829 E Ft

0 E Ft

nélküli

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja
meg.

állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a következő költségvetési kiadási
előirányzat csoportokat, illetve kiemelt
előirányzatokat határozza meg,

(5) Az (1) bekezdésében megállapított
bevételek
forrásonkénti,
kiadások
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen
önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú
melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

38.532 E Ft

Személyi jellegű juttatások

9.201 E Ft

Munkaadókat
járulékok

34.594 E Ft

Dologi kiadások

32.407 E Ft

Működési célú pénzeszköz
átadás

6.807 E Ft

Társadalom
szociálpolitikai juttatás

4.690 E Ft

Non
profit
támogatása

5.000 E Ft

Felújítás

14.560 E Ft

Beruházás

1.897 E Ft

Működési tartalék

107 E Ft

Felhalmozási tartalék

1.811 E Ft

Felhalmozási
kölcsön
törlesztése,kölcsön nyújtása

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012.
évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja
meg.

(1) Az önkormányzat költségvetésében
szereplő beruházási kiadások feladatonkénti
részletezését a 6. számú melléklet szerint.

(4) Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,

(2) Az önkormányzat költségvetésében
szereplő
felújítási
kiadások célonkénti
ütemezését a 6. számú melléklet szerint.

2.206 E Ft

Intézményi
bevételek

75.374 E Ft

Önkormányzatok

terhelő

és

szervek

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi
és kiadási előirányzatokat - tájékoztató
jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati
szinten a 2. számú melléklet szerint állapítja
meg a képviselő-testület.
(7) A normatív állami hozzájárulásokat
jogcímenként a képviselő-testület a 3,/B.
számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) Az önálló intézmény Bajót-Mogyorósbánya
Körjegyzőség kiadásait és bevételeit a 4.
számú melléklet szerint hagyja jóvá a
képviselő-testület.
4. §

működési
sajátos

(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát,
feladatonkénti megoszlását a rendelet 16.
számú melléklete szerint. A személyi
juttatások és a szociális hozzájárulási adó
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tételes
kimutatását
tartalmazza.

a

16/c

melléklet

A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. §

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű
támogatásokat a 16/a. számú melléklet szerint.
(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek
(feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8.
számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy
a későbbi évek előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja
meg.
(7) Az Önkormányzat által adott közvetett
támogatások 10. számú melléklet,.
(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2011.
évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat
pénzellátási tervét havi bontásban a 12. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat valamint az önálló és
részben önálló intézmény költségvetési létszám
előirányzatát a 14. számú melléklet szerint
fogadja el.
(11) Önkormányzat kiadásai és bevételeinek
részletes kimutatása
•

A bevételek részletezését 15, 15/A, 15/B
számú melléklet tartalmazza részletesen

•

A kiadások részletezését 16, 16/A, 16/C,
16/B, számú melléklet tartalmazza
részletesen.

(12) Az önkormányzat a kiadások között 3.426
E Ft tartalékot állapít meg.
- melyből
•
Működési tartalék
1.598 E Ft
- általános tartalék
- céltartalék
•

Felhalmozási tartalék
- általános tartalék
- céltartalék

473 E Ft
1.125 E Ft
2.004 E Ft
107 E Ft
E Ft

5. §
A
Magyar
Köztársaság
2012.
évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 71.
§-a alapján:

Az
önkormányzati
szintű
költségvetés
végrehajtásáért
a
polgármester,
a
könyvvezetéssel
kapcsolatos
feladatok
ellátásáért a jegyző a felelős.
7. §
“(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát
1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre
ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát fenntartja magának.
(2)
Az
(1)
bekezdésben
foglalt
átcsoportosításról a polgármester a következő
testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
(3) Az év közben engedélyezett központi
támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat
költségvetési
előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet
módosításáról a képviselő-testület a jegyző
által történő előkészítése után, a polgármester
előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
8. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői
előirányzat-felhasználási
jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
költségvetési szervek a többletbevételük
terhére is csak a forrásképződés mértékének,
illetve ütemének figyelembe vételével és az
intézmény biztonságos működésének szem
előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek a többletbevételük
terhére, a felhalmozási jellegű kiadási
előirányzataikat saját hatáskörben nem
emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását
követően.
9. §
(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi - megtakarítások

6

Bajóti Kisbíró

felhasználására csak a
engedélyével kerülhet sor.

képviselő-testület

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt
előirányzatokat az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv is köteles betartani.

cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében az
alábbiak szerint rendelkezik:
1.§
Bajót község köztisztaságáról szóló 11/2003.
(IX. 11.) önkormányzati rendelet 23/A.§-a e
rendelet kihirdetését követő napon hatályát
veszti.

10. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek
pénzellátásáról
a
BajótMogyorósbánya
Körjegyzőség
köteles
gondoskodni a költségvetési rendelet 12. sz.
mellékletét képező pénzellátási terv alapján.
(2) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző
által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
11.§
Betétlekötés
(1) A szabad pénzeszköz lekötés tekintetében a
képviselő-testület felhatalmazza polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére.

Záró és vegyes rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől
kell alkalmazni.
Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendeletet kihirdettem:
Bajót, 2012. február 29.
Bajót Község Önkormányzati
Képviselőtestületének
4/2012. (II. 29.)
önkormányzatirendelete
a víz- és csatornadíjak
megállapításáról szóló rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában kapott eredeti
jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.

Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Az önkormányzati rendeletet kihirdettem.
Bajót, 2012. február 29.
Dics Mária mb. körjegyző
Bajót Község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezeléséről
szóló 7/2007. (IV. 5.) önkormányzati
rendelet m ó d o s í t á s á r ó l
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott
jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23.§ f) pontja szerinti
feladatkörében
a
7/2007.
(IV.
5.)
önkormányzati rendelete módosítása tárgyában
a következők szerint rendelkezik:
1.§
A települési szilárd hulladék kezeléséről szóló
7/2007. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép,
amely melléklet a 2011. évi díjaknak megfelelő
hulladékkezelési
közszolgáltatási
díjakat
tartalmazza.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. jegyző

Az önkormányzati rendeletet kihirdettem.
Bajót, 2012. február 29.
Dics Mária mb. kör jegyző
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1.melléklet
a(z) 5/2012. (II. 29.) önkormányzati
rendelethez

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj összege
60 literes edény
80 literes edény
110 literes edény
120 literes edény
240 literes edény
770 literes edény
1100 literes edény
Zsák

188,Ft/db/ürítés
245,Ft/db/ürítés
329,Ft/db/ürítés
357,Ft/db/ürítés
695,Ft/db/ürítés
2.188,Ft/db/ürítés
3.117,Ft/db/ürítés
270,Ft/db/ürítés

Bajót Község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés
szabályairól
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Magyarország Alaptörvénye 32.§ (1) bekezdés
a) pontjában megállapított feladatkörében
eljárva
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 42/A.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján
az alábbiak szerint rendelkezik:
1. §
(1) Az önkormányzat a házasságkötések
helyszíneként a Művelődési Ház (Bajót,
Kossuth Lajos u. 84.) – erre a célra kijelölt
– nagytermét biztosítja, mint hivatali
helyiséget.
(2) A házasságkötési esemény hivatali
helyiségen
kívüli
megkötésének
engedélyezése iránt e rendelet melléklete
szerinti kérelmet kell benyújtani a
jegyzőhöz a házasságkötési szándék

bejelentésével egyidejűleg.
2.§
(1) Hivatali
helyiségen
kívül,
hivatali
munkaidőn
túl
megrendezett
házasságkötésekért a házasulandóknak az
alábbi díjakat kell megfizetniük:
a) hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötés esetén az önkormányzat
részére fizetendő díj: 5.000 Ft.
b) hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés esetén az önkormányzat
részére fizetendő díj: 5.000 Ft.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított
díj 10%-át kell abban az esetben
megfizetni, ha a házasságkötésre azért
kerül sor a hivatali helyiségen kívül, mert a
házasulandók
egyikének
vagy
mindkettőjüknek a tartósan megromlott
egészségi állapota azt indokolja, és erről a
tényről orvosi igazolással rendelkeznek.
3.§
(1) Hivatali
munkaidőn
kívül
történő
házasságkötésnél
közreműködő
anyakönyvvezető
díjazása:
házasságkötésenként 7.000 Ft.
(2) Az
anyakönyvvezető
díjazását
az
önkormányzat a mindenkori tárgyévi
költségvetésében a személyi juttatások
előirányzata terhére biztosítja.
4.§
A házasulandóknak a 2.§ szerinti díjakat
legkésőbb a tervezett házasságkötést megelőző
3. napig kell megfizetniük Bajót Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
házipénztárában.

5.§
(1) A rendelet 2012. március 1-jén lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével az
ugyanezen
tárgykörben
megalkotott
15/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.
(3) E rendelet rendelkezéseit az (1)
bekezdésben megjelölt napot követően
bejelentett
házasságkötési
eseményeknél kell alkalmazni.
Tóth Zoltán

Dics Mária

polgármester
mb. körjegyző
Az önkormányzati rendeletet kihirdettem.
Bajót, 2012. február 29.
Dics Mária mb. körjegyző
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Bajóti Kisbíró
Melléklet
a(z)6/2012. (II.29) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
létesítésének engedélyezéséhez

VARRÓGÉPET VÁSÁROLNÉK
max. 5 000 Ft-ig, állapottól
függően. Nem gond, ha régi csak
működőképes legyen.
Tel:06 70 / 50 99854 este 7 után

Kérelmezők (házasulandók) neve:
1. Név:

……………………………

Állandó lakcím:

……………………………

Kézbesítési cím:

……………………………

2. Név

……………………………

Állandó lakcím:

……………………………

Kézbesítési cím:

……………………………

FELHÍVÁS
AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és
környezetvédelmi Zrt
2012 május 24-én
TAVASZI LOMTALANÍTÁST
végez Bajót településen.
A lomtalanítás a lakosság részére
térítésmentes.
A lom kihelyezhető: 2012. május 24-én reggel
6 óráig
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NYUSZIFALVA
Ha Ön az iskolában Ápr.

Hivatali helyiségen kívüli helyszín:

8-án Húsvét vasárnap

Bajót,

rendezendő nyuszifalvát

……………………………………………

szeretné

(közterület

lekvárral, tojással,….) felajánlásukat jutassák

neve)

……………………

támogatni

(

palacsinta

sütést

házszám/helyrajzi szám.

el az iskolába Dudásné Szabó Ibolyának

Tudomásul vesszük, hogy a jegyző által kiadott
engedély mellett az anyakönyvvezető kizárólag
akkor működik közre a házasságkötés hivatali
helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a) az önkormányzati rendelet 2.§-ában
megállapított díjat a 4.§-ban megállapított
határidőben megfizetjük,
b) a tanúk és – ha szükséges – a tolmács
jelenlétét biztosítjuk,
c) gondoskodunk
az
anyakönyvvezető
helyszínre és a hivatali helyiségbe való
visszautazásáról, visszaszállításáról,
d) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen
való
biztonságos
kezelésének
feltételeiről.
Bajót, ………………………
………………………
……………………
kérelmező aláírása
kérelmező aláírás

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jázmin Népviseletes Asszonykórus

BIOPTRON lámpa kezelést vállalok.
Takarítógéppel takarítást vállalok.
 33/ 449-164
06 70 / 535 4017

Köszönjük segítő szándékukat

II. Országos Nyugdíjas Ki-mit- tud? Regionális
Elődöntőjén vettünk részt Veszprémben 2012. 03.
17-én. Ez a vetélkedő két napig tartott, ahol 3 tagú
szakmai zsűri pontozta az előadásokat. Láttunk
néptáncokat, népi játékokat, hallottunk verseket,
szólóénekeseket, sok kórus és népdalkör mutatta
be tudását.
Nagy örömünkre a 94 fellépő közül tovább jutottunk
a hévízi középdöntőre.
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva
Készült a MűvelődésiHáz gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
Mária(Online)
ISSNDics
2060-2197
mb.
körjegyző
Tel.: 449-450. Előfizethető és megvásárolható a
Művelődési Házban. Ára: 60,. Forint

