
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2021. október 28-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
99/2021. Kth. 

Javaslat a 6. sz. gyermek háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megkötésére és ingatlan térítésmentes átadására 
 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Évával 
a kiskunhalasi 6. számú gyermekorvosi praxis működtetésére az 1. számú melléklet szerinti 
feladat-ellátási szerződést megköti és térítésmentesen átadja a gyermek háziorvosi 
feladatainak ellátásához a 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1/B számú ingatlant, 
valamint felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés és esetleges 
módosításainak aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
jelen határozat 2. számú mellékletében foglalt területi ellátási érdek igazolása című 
nyilatkozat aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Évával 
a kiskunhalasi 6. számú gyermekorvosi praxis működtetésére vonatkozó 2017. május 26. 
napján kelt feladatellátási szerződés megszüntetést jóváhagyja a jelen határozat 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva 
háziorvos 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Vincze Attila s.k.      Vizkeleti Szabolcs Zsolt s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2021. október 28. 



 

 

 
                                                                                                                1. számú melléklet
    

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
HÁZI GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., PIR: 
724902, adószám: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: 
Fülöp Róbert polgármester, mint Megbízó, (a továbbiakban Megbízó) 

másrészről Dr. Zentay és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 6724 Szeged, Hajnal 
u. 7. 1/4., adószám: 20868828-1-06, cégjegyzékszám: 06-06-016878, statisztikai számjel: 
20868828-8621-117-06, képviseli: Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva), mint Megbízott, (a 
továbbiakban: Megbízott) között,  
 

Az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvényben, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével, a mai napon, az alábbi feltételekkel:  

 

1) A Megbízott jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt területi ellátási kötelezettsége 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló 15/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú 
mellékelte szerinti 6. számú gyermekorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) 
feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
(Öotv.) 2/B. § feladatainak ellátására terjed ki. 

2) Megbízott a területi ellátási kötelezettségét 2021. november 01. napjától – 2026. 
október 31. napjáig teljesíti. 

3) A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) kötött finanszírozási szerződés hatályba 
lépését követő naptól teljesíti. 

4) Szerződő felek rögzítik, hogy határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási szerződést 
kötnek a Praxis gyermek háziorvosi feladatai ellátására. 

5) A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott részéről a jelen szerződésben foglalt 
feladatokat Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva látja el. 

  



 

 

 

6)  Szerződő felek a feladat-ellátási szerződésben a feladatellátás részletes feltételeit az    
       alábbiak szerint kívánják szabályozni:  

 

6.1. A szerződés tárgya:  

6.1.1. Megbízott vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá bejelentkezettek, 
valamint a Megbízott által elfogadott egyéb bejelentkezett biztosítottak házi 
gyermekorvosi alapellátását a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

6.1.2. Az ellátás Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában (továbbiakban, mint 
tulajdonos) álló, Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1/B szám alatti épületben lévő 
rendelőben történik rendelési időben. 

6.1.3. A praxisjoggal érintett körzet: Kiskunhalas 6. számú gyermekorvosi körzet. 
(utcarendje: Lsd. a szerződés 1. sz. melléklete) 

6.1.4. Az ellátási területen kívüli betegek ellátása a Megbízott joga. 

6.2. A felek jogai és kötelezettségei: 

6.2.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei: 

6.2.1.1. A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó 
gép és műszer rendelkezésre állását, a szakmai minimumfeltételek közé tartozó, valamint 
a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak rendelkezésre állását a Megbízott 
biztosítja. A Megbízott saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes 
rendelkezésre állásáról. 

6.2.1.2. Megbízott köteles az alapellátásban részesített személyekről, a nyújtott ellátásról a 
jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt és nyilvántartást vezetni, 
jelentési kötelezettségeinek az előírt módon és határidőre eleget tenni. Köteles betartani és 
felelősségi körében betartatni az ellátásra vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, továbbá 
a munka, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni.  

6.2.1.3. A Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltató feladatait a feladat ellátás 
keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére.  

6.2.1.4. Megbízott köteles a házi gyermekorvosi ellátás személyi feltételeit folyamatosan 
biztosítani. Köteles gondoskodni maga és munkatársai továbbképzéséről, szakmai 
ismereteinek bővítéséről.  

6.2.1.5. Megbízott köteles előzetesen egyeztetni a Megbízóval a házi gyermekorvosi 
feladatok ellátását érintő eseményeket. 

6.2.1.6. Megbízott a használatába adott rendelőt rendeltetésének megfelelően jogosult és 
köteles használni.  

6.2.1.7. A Megbízott vállalja a rendelő, a váróhelyiség, és a vizesblokkok tisztántartását, a 
tisztítószerek, wc papír, fertőtlenítőszerek beszerzését, és gondoskodik a feladatellátás 
során keletkező veszélyes hulladék elszállításáról. 

6.2.1.8. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenységre előírt 
felelősségbiztosítással, és a működési engedélyt határidőre beszerzi. 

        



 

 

  



 

 

6.2.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei:  

6.2.2.1. Az ellátás a Megbízó tulajdonában álló 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 
1/B szám alatti épületben lévő ingatlanban (rendelőben) történik. A Megbízó, mint az 
orvosi rendelő tulajdonosa vállalja, hogy térítésmentesen biztosítja a 6400 Kiskunhalas, 
Nagy Szeder István u. 1/B szám alatti gyermekorvosi rendelőt a Megbízott részére. A 
helyiséghasználati jogviszony kezdetétől a rezsi költségek (villanyáram, fűtés, 
szemétszállítás, víz, stb.) a Megbízottat terhelik. A rezsiköltségeket a Megbízó tovább 
számlázza a Megbízott részére, a Megbízott vállalja a rezsiköltségek számlán szereplő 
összeg határidőre történő megfizetését. 

       

 6.3. A rendelési időmeghatározása: 

6.3.1. Megbízott az Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedélyben meghatározott időpontokban 
köteles rendelni. Megbízott a rendelési időt, illetve annak változását köteles mind a 
Megbízóval, mind az érintett lakossággal közölni. 

       6.3.2. A rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00 óráig.  
Csütörtök: 8:00-11:30 óráig.  

  
Tanácsadás gyermekeknek: Csütörtök 12.30-13.30 
Rendelkezésre állás:  
Hétfő: 8:00-16:00 óráig 
Kedd: 8:00-16:00 óráig 
Szerda: 8:00-16:00 óráig 
Csütörtök: 8:00-16:00 óráig. 
Péntek: 8:00-16:00 óráig. 
 

       6.4. Az ügyeletben történő részvétele vonatkozó rendelkezések: 

Háziorvos a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásban jelen szerződés alapján nem vesz 
részt, tekintettel arra, hogy a Megbízó más szolgáltatóval látja el a feladatot. 

       
 6.5. A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések: 

6.5.1. Megbízott távollétében helyettesítését dr. Illés Ágnes, illetve dr. Németh Magdolna 
gyermek háziorvosok látják el a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály engedélye alapján. A helyettesítés időpontját a 
háziorvosok előzetesen egyeztetik, és arról a lakosságot értesítik.  

       

6.6. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó                
       rendelkezések: 

6.6.1. A Megbízott munkájának segítésében 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt: 
Sejben Pálné, végzettsége: gyermek szakápoló és asszisztens  

        

6.7. A szerződés időtartama:  
A feladat ellátási szerződés időtartamát a felek 5 évben határozzák meg.  



 

 

      
 6.8. A szerződés megszűnésére, módosítására vonatkozó rendelkezések:  

6.8.1. Mind a Megbízó, mind a Megbízott jogosult a feladat-ellátási szerződést írásban, 
indoklással ellátva 6 hónapos felmondási idővel felmondani, azonban a Megbízott nem 
mondhatja fel a szerződést olyan időben, amellyel a Megbízónak kára keletkezik.  

6.8.2. Megbízó a feladat-ellátási szerződést akkor mondhatja fel, ha  
a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésére vonatkozó előírásokat,  

b) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti.  

6.8.3. A szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles a 6400 Kiskunhalas, Nagy 
Szeder István u. 1/B szám alatti rendelőhelyiségét rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban Megbízónak visszaadni.  

6.8.4. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek megállapodnak 
abban, hogy a körzet folyamatos ellátás érdekében együttműködnek, és a helyettesítés 
megszervezésig a körzet gyermek háziorvosi feladatainak ellátását a Megbízott teljesíti. 

      

  6.9. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések:  

6.9.1. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy 
éves összeget. 

6.9.2. A Megbízót ért károkozás esetén (amennyiben Megbízott a szerződésben foglalt 
kötelezettségeit nem teljesíti) a Megbízott kártalanítási kötelezettséggel tartozik.  

6.9.3. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott által harmadik személynek okozott kárért 
a Megbízott saját jogán köteles helytállni, Megbízó ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 

        

6.10. Egyéb rendelkezések: 

6.10.1. Megbízott által ellátott feladat finanszírozása a Megbízottnak a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött külön szerződése alapján történik. Megbízó 
hozzájárul a Megbízott által ellátott praxis közvetlen NEAK finanszírozásához.  

7.)  Szerződő felek megállapodnak, hogy a köztük felmerülő esetleges vitás kérdéseket 
elsődlegesen békés úton, tárgyalással intézik el, amennyiben jogvitára kerül sor, a 
felek kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 

8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

9.) Jelen szerződés az aláírás napjától 2026. október 31. napjáig hatályos. 
      

10.) A Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében írtaknak, azaz a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek minősül. 



 

 

 
      11.) Jelen szerződés 6 példányban készült, melyet Kiskunhalas Város Önkormányzat   
      Képviselő-testülete a …../2021. (X.28.) számú határozatával hagyott jóvá. 
 
      12.) Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal   
           mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

 
Kiskunhalas, 2021. október 28. 
 
 
 
 

Fülöp Róbert polgármester 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Megbízó 

Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva 
gyermekháziorvos 

Dr. Zentay és Társa Bt. 
Megbízott 

 
 

 
 
Jogi ellenjegyzés:              Kollárné Dr. Lengyel Linda 
                                                             jegyző 
                                  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal    
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:                      Szécsényi  Zsolt 
                                          Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető  
                                        Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal    
 
  



 

 

             
1. sz. mellékélet - feladat-ellátási szerződéshez 

 
Kiskunhalas - gyermek 

006. körzet    VI. gyermekorvosi körzet Nagy Szeder István utca 1/B. 
 

                                                                                              
Közterület neve                          
 
Ady Endre utca                                                                        
Alkony utca                                                                           
Alkotmány utca                                                                        
Alsóipartelep tanya                                                                   
Bálvány utca                                                                          
Béke utca                                                                             
Bessenyei tér                                                                         
Bokányi Dezső utca                                                                    
Bokor utca                                                                            
Csiga utca                                                                            
Csillag utca                                                                          
Csónak utca                                                                           
Dózsa György utca                                                                     
Erzsébet királyné tér                                                                 
Fecske utca                                                                           
Futó utca                                                                             
Fürész utca                                                                           
Füzes puszta                                                                          
Gyapju utca                                                                           
Hajó utca                                                                             
Híd utca                                                                              
Holló utca                                                                            
Homok utca                                             
Hunyadi utca                                                                          
Inoka-Kistelek puszta                                                                 
Kálvin tér                                                                            
Karacs Teréz utca                                                                     
Kiffer utca                                                                           
Kígyó utca                                                                            
Kopolyai út                              
Kórház utca                                                                           
Köztársaság utca                                                                      
Lapály utca                                                                           
Lovag utca                                                                          
Magyar utca                                                                           
Május 1. tér                                                                          
Mártírok útja                                                                         
Mérleg utca                                                                           
Molnár utca                                                                           
Nád utca                                                                              



 

 

Nap utca                                                                              
Nefelejcs utca                                                                        
Nyárfa utca                                                                           
Nyíl utca                                                                             
Nyúl utca                                                                             
Ó utca                                                                                
Ősök tere                                                                             
Partiszőlők                                                                           
Petőfi utca                                                                           
Práger Ábrahám utca                                                                   
Rákóczi tér                                                                           
Rét utca                                                                              
Révész György utca                                                                    
Sáros utca                                                                            
Semmelweis tér                                                                        
Sétáló utca                                                                           
Síp utca                                                                              
Sólyom utca                                                                           
Szász Károly utca                                                                     
Szent Imre utca                                                                       
Szent István utca                        
Szilády Áron utca                                                                     
Tóköz utca                                                                            
Vadász utca                                                                           
Vajda utca                                                                            
Vas utca                                                                                 
Vihar utca                                                                          
Zalán utca                                                                                              
  



 

 

2. sz. melléklet a feladat-ellátási szerződéshez 

 
ÖNÉLETRAJZ 

 
Személyes adatok: 

 Név: dr. Zentayné dr. Szirovicza Éva  

 Lakcím: 5741 Kétegyháza, Széchenyi u. 91 

 Születési idő: 1965. 05. 07. 

 Email: drsziroviczaeva@globonet.hu 

 Tel.: 06 30/466 0412 

Szegeden, 1989-ben szereztem általános orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen Summa cum 

laude minősítéssel. 

 

Szakvizsgáim: 

 1993-ban csecsemő- és gyermekgyógyászat 

 1997-ben neonatológia (újszülöttgyógyászat) 

 

Eddigi munkahelyeim: 

 1989-től a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika. ahol 1993-ban egyetemi tanársegédi kinevezést 

kaptam. Az Intenzív Osztály helyettes vezetője voltam. 

 1997. január 1-től felkérést kaptam a Gyulai Pándy Kálmán Kórház Koraszülött, újszülött és gyermek 

Intenzív Részlegének vezetésére. 

 1997. november 1-től házi gyermekorvos voltam Dobozon. 

 2000. szeptember 1. óta Elek házi gyermekorvosa vagyok 

 

Nyelvismeretek: 

 1982. középfokú állami nyelvvizsga orosz nyelvből 

 1987. középfokú állami nyelvvizsga német nyelvből 

 Angol nyelvből szintén középfokú nyelvtudással rendelkezem. 

 Férjem, Dr Zentay Tibor belgyógyász és háziorvostan szakorvos, 1999 óta Eleken háziorvos. 

Fiunk utolsó éves gimnazista. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen kívánja folytatni. 

Kétegyháza, 2017. 05. 16. 

Dr Zentayné Dr Szirovicza Éva 
Levelezési cím: 5741 Kétegyháza, Széchenyi u. 91. 
  



 

 

 
2. számú melléklet 

 
Tárgy: területi ellátási érdek igazolása 
 
 

Igazolás 
 
Alulírott Fülöp Róbert, Kiskunhalas Város Polgármestere jelen okirat aláírásával igazolom, 
hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi 
körzet működtetése területi ellátási érdek.  
 
Fentiekre tekintettel a körzethez kapcsolódó háziorvosi tevékenységre Kiskunhalas Város 
Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kíván kötni Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva -(szül: 
Szeged, 1965. 05. 07. anyja neve: dr. Ferenczi Ilona) 5741 Kétegyháza, Széchenyi u. 91. szám 
alatti lakos - háziorvossal.  
 
Kiskunhalas, 2021. október  …. 
 
 
          Fülöp Róbert 
          polgármester 
 
 
  



 

 

 
3. sz. melléklet 

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
MEGSZÜNTETÉSE 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 
15724904-2-03, PIR: 724902, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviselője: Fülöp 
Róbert polgármester), mint megbízó  
 
másrészről: Dr. Zentay és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 6724 Szeged, 
Hajnal u. 7. 1/4., adószám: 20868828-1-06, cégjegyzékszám: 06-06-016878, statisztikai 
számjel: 20868828-8621-117-06, képviseli: Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva), mint Megbízott, 
(a továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

A felek rögzítik, hogy 2017. május 25. napján Feladat ellátási szerződést kötöttek a Kiskunhalas 
6. sz. gyermekorvosi körzet feladat ellátására, amely szerződés megszüntetéséről az alábbiak 
szerint rendelkeznek. 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. május 25. napi hatállyal megkötött 
Kiskunhalas 6. sz. gyermekorvosi körzet feladat ellátására megkötött Feladat ellátási 
Szerződést 2021. október 31. napi hatállyal megszűntetik. 

2. A Felek rögzítik, hogy ezen feladat ellátására közöttük 2021. november 01. napi hatállyal 
új szerződés jön létre, így a Megbízott valamennyi, feladatának ellátásával összefüggésben 
tevékenysége során keletkezett, valamint a munka elvállalásakor neki átadott eszközt, iratot, 
programot nem ad vissza Megbízónak. 

3. Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 

Kiskunhalas, 2021. október 28.  
 
 

………………………………………. …………………………………………. 
                 Dr. Zentay és Társa Bt.                                         Kiskunhalas Város Önkormányzata 

              megbízott                     megbízó 
       Képviselő: Dr. Zentayné Dr. Szirovicza Éva                       Képviselő: Fülöp Róbert 
                          ügyvezető                                                                   Polgármester 
 
 
 
 Jogi ellenjegyzés: 
    Kollárné dr. Lengyel Linda 

jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Pénzügyi ellenjegyzés:  

Szécsényi Zsolt 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 


