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A kömyezet védelmének általanos szabáIyakől szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés
e) pontja értelmében a települési önkormanyzat akörrryezet védelme érdekében elemzi, értékeli
a környezet áIlapotát illetékességi területén és arról sziikség szerint, de legalább évente egyszer
táj ékoztatj a a l ako s ságot.
A környezet áIlapotaról szóló tqékoztatő a hatóságok, intézmények adatain alapul, továbbá
tartalmazzaarcÖZSZOlG Papai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Kft.), Pápa Város Önkormanyzatának Városgondnoksága és Köáerület-felügyelete, a Papai
Yiz- és Csatornamű Zrt., és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápal- Jarási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának (a továbbiakban: Népegészségügy) munkája során szerzett
tapasztalatokat és a környezetvédelmi tétgyttközigazgatási eljárások adatainak feldolgozását
is.

1. Vízellátás

1.1.Ivővízellátás

2020. évben az alábbi környezetvédelmi fejlesztések történtek Pápa város ivóvizeIlátásához
kapcsolódóan:

- ivővízháIőzat rekonstrukciő 2788 ftn,
- a Pápa-Tapolcafb vízbéais védelembehelyezés felülvizsgálati dokumentáció

összeállítása folyamatban van. A KDTVH-0543-004|2014. iktatószénrtí hatfuozat
szerint a felülvizsgáIati dokumentáciőt 2020. december 31-ig kell benyűjtani az
illetékes hatóság tészére.

1.2. Szennyvízelvezetés :

- 9l4 fm szennyvizcsatotnaháIózat felújítás van folyamaftan,
- balőzati szennyvíz éúemelő szivattyúk pótlása, új energiahatékony és korszerú

szivattyúk beszerzése (20 db) történt meg.

1.3. Szennyvízkezelés

A pápai szennyvíztisztítő telepen megvalósult fej lesztések, beruh ázások:.
- szennyvíziszap-víztelenítő berendezések csereje,
- a technolőgiához kapcsolódó meghajtók beszeruése vagy cseréje,
- nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje,
- napelemek alkalmazása autonóm (háIőzatranem kapcsolódó) villamosenergia termelés

céljehől, kizaúIag víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan.

2020. évben a legnagyobb feladat a napelemes rendszer kiépítése volt. A napelemes rendszer
5I,92 kWp csúcsteljesítményű,melyhez2 db inverter és176 db295 Wp teljesítményű, Suntecc
STP típusú berendezést helyeáek el. A napelemes rendszer tervezése és engedélyeáetése 2020.
márciusától júliusig tartott. A kivitelezési munkák augusztus elején kezdődtek, a létesítmény
műszaki átadására augusáus végén került sor.

A berendezésptőbaizema az E.ON izembe helyezésével kezdődött,2020. szeptember 8-án.
A próbaüzem két hétig tartott; ezalatta napelemes rendszer jól működött,izemzavar nem lépett
fel. Az energiahatékonysági páIyázat keretein belül energiatakarékos iszapvíúelenítő
(centrifuga) kihordócsigával és 4 db szívattyúbeszeruése is megtörtént.

Apápai szenrtyvíztísztítő telepen egyetlen alkalommal sem volthatárérték túllépés a tisáított
szenny v íz kib o c s átásakor.



2. Hulladókeazdálkodás

2.1. Hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés

A Kft. 2020. évben is ellátta az Eszak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
közreműködőjeként a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatői feladatokat Pápa, Bakonysács és
Bakonykoppany településeken.

A Kft. azalábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- házlartási éshévtarlásihoz hasonló vegyes hulladékok gyújtése,
- elkülönített hulladékgyűjtés (házhozmenő, illetve szigetes rendszerrel),
- hévhozmenő lombhulladék gyűjtése,
- hulladékudvarüzemeltetése,
- válogatómű és átrakóállomás üzemeltetése,
- vegyes, lom és válogatási maradék hulladékaramok elszállítása.

A Kft. elsődleges feladata a települési hulladék gyűjtésének biáosítása, melyhez a szeméIyi
állomrány a sziikséges számban (tehergépjármú vezeíő, rakodó) az év második felére állt
rendelkezésre.

Az év második felére aközszolgáItatási terület szinte valamennyi ingatlanhasználőjénáIsikerült
elérni a jogszabály álta| már korábban bevezetett, szúványos hulladékgyűjtő edények
haszná|atát.

A települési hulladékok mennyisé ge az eIőző évi szinthez képest kis mértékben csökkent (4%),
míg az elkülönítetten gyújtött hulladék mennyiségeket tekintve 5 %-os emelkedés
tapasúalhatő. A há^oz menő szolgáItaíás keretében beszállított, elkülönítetten gyűjtött
hulladék mennyisége június hónapot teszámitva, valamennyi hónapban meghaladta a20I9. évi
mennyiségeket. A megnövekedett elkülönítetten gyújtött hulladékmennyiség nemcsak arra
vezethető vissza, hogy az íngatlarthasználók (a kijarási tilalom, gazdaságí tevékenység
visszaesése, távmunka, digitális oktatás miatt) otthonukban tartőzkodtak, ezáltal a hulladék is
ott keletkezett(gazdálkodói szelektív hulladékmennyiség pedig lecsökkent), hanem a szelektív
hulladékgyűjtő edények folyamatos igénylésére, kiosztásra is sor került (2020. október
hónapjáig 416 edény kiadása történt meg), növelve ezzel a szolgaltatást igénybe vevő ügyfelek
számát.
A játrvány miatt a korábbi évek szokásaitól eltérően az évi egyszeri házhoz menő lomtalanítást
a Kft. júniustól októberig tartotta meg.

2020. októberéig összesen áúvett lomhulladék mennyisége2t2 tonna volt.

A Kft. Szabó Dezső utcai telephelyén működő hulladékudvar lakossági igénybevétele jelentős,
ezt a tényt erősíti, hogy módosíttatni kellett a hulladékgazdálkodási engedélyt az álvehető,
biológiailag lebomló hulladék mennyiség tekintetében.

2.2. Hulladéklerakó fenntartás

A Kft. 2020. év vonatkozásában maradéktalanul eleget tett fenntartási és monitoring, továbbá
adatszolgáltatási kötelezettségének, melyet a környezetvédelmi hatóság ellenőrzött és mindent
rendben talált.



3. Hatósáei ellenőrzés

3.1. Pápa Város ÖnkormányzatánakVárosgondnolrsága és Közterület-felügyelete

AKözterület-felügyeletPápavaros kömyezeti áIlapotáú,érintő fobb feladatai:
- a köúerületek rendjére, tisztaságfua vonatkozó jogszabáIy által tiltott tevékenység

megelőzése, megakadály ozása, megsziintetése, szankcionálása,
_ közreműködés a köúisúaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásanak

ellenőrzésében,
_ önkormányzati rendeletekben meghatánozott szabáLyszegések megelőzése,

megsziintetése, szankcionálása.

Feladatellátás személyi feltételei:
felügyelet tészlegvezető 1 fő
felügyelet koordinátor 1 fió

felügyelő 9 fő
segédfelügyelő 1 fő
ügykezelő 1 fö

Kiemelt feladatok:
A Közterület-felügyelet nagy hangsúlyt fektet a közterületektisáfuúarlásának ellenőrzésére, a
köztisztasági szabálysértés visszaszorítására, a települési hulladékkal kapcsolatos, a
környezetvédelemről szóló önkotmányzati rendeletben foglaltak ellenőrzésére. Fontos feladat
tavasztől-őszig a gyomfertőzött közterületek és ingatlanok feltarása is, és a sziikséges
intézkedések megtétele.

Kiemelt kömyezetvédelmi ellenőrzések során alkalmazott intézkedések:
- köztisaasági szabáIysértés elkövetése miatti feljelentés 76 esetben,
- 274köúisúasági intézkedés (közterületentaIáIthulladékkal kapcsolatban),
- 1 8 alkalommal elj arás kezdeményezése gyom feríőzött ingatlan miatt,
- 18 lejárt műszaki érvényességű és hatósági jelzés nélküli gépjéLrmű üzembentartőjával

szemben köngazgatási hatósági eljarás megindítása, és ajárművek elszállításaPápa
Varos Önkormányzatának Varosgondnoksága és Közterület-felügyelete
VarosgondnokságTéglagyáriút2l.szátmalattitelephelyére,

- l 07 db fi gyelm eztetés köztisztasági szab ály sértés elkövetése miatt.

3.2, AVeszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala NépegészségügTi Osztály

Kémiai-biológiai légszennyezettséggel kapcsolatos kérdésekben bejelentés, megkeresés nem
érkezeít a Nép e gé s zs é gügyhöz.
A Veszprém Megyei Katasútófavédelmi lgazgatőság kezdeményezésére iparbiáonsági
ellenőrzés a2020. évben nem volt.

Rapex-riasúás kerctében 24 fele termékkel (Magyarországon forgalomban lévő ékszerek,
gyerme\iátékok, ruházati termékek) kapcsolatban érkeze,tt központi riasztáshatérérték feletti
nehézfém és egyéb vegyi arryag tartalom miatt. Elthez kapcsolódóan 2020. évben 10

alkalommal történt hatósági ellenőrzés.
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Hulladék
A területet ellátő hulladékgazdálkodási létesítmények hatósági ellenőrzése 2019. évben

telj eskörűen megtörtént.
Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos ellenőrzés 2020-ban nem történt. Veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek engedélyezése ügyében a Népegészségügyhöz 1 esetben érkezett
megkeresés.

Ivővíz
A Pápa-Tapolcafői vízbázis Pápa, Ajka, Pápakovácsi, Kup, Pápasalamon, Magyarpolány,
Nórap, Dáka, Bakonypölöske, Magyargencs, Kemeneshőgyész, Marcalgergelyi, Vinár,
Szergény, MíháIyhaza, Nyarád, Pápadereske településeken biáosítjaazívővíz ellátását.
Pápaközigazgatási területéről 2020. évben ivővízzel kapcsolatos probléma som a szolgáltatő
sem a lakosság részérőI nem érkezett.
Szakhatóságihozzájárulást2D2}. évben ivővízzelkapcsolatosan4vízjogi létesítési és 1vizjogí
üzemeltetési engedélyhez adtak ki.

Szennyvíz
2020 évben szennyvízzel kapcsolatosan csak a lakossági bejelentések kapcsán történt
ellenőrzés. A tárgyévben vízjogi létesítési engedélyt nem adtak ki, 2 esetben vizjogi
üzemeltetési engedélyhez szal<hatő sági hozzqárulás kiadása történt.

A nemdohányzók védelméről és a dohanytermékek fogyasztásénak, forgalmazásának egyes
szabáIyaitől szóló 1,999. éviXLII. törvényhezkapcsolódóan2D2}. évben 28 ellen&zéstvégzeít
a Népegészségügy, ebből 11 közforgalmú helyen, t4 közoktatási intézményben, 3
szfuakozőhelyen történt. Jogsértő magatartást az ellenőrzések során nem észleltek.

Panaszok. közérdekű bej elentések:
2020. december 4. napjáig a Népegészségigyhöz erkezett környezet- és településügyi
kérdéseket érintő panasz- és közérdekű bejelentések szálma összesen: 6 db

állattartásból adódó szenrryeződés és szag: 1 db
lakáskörülményekből, életvitelből adódó környezet szennyezések: 1 db
hulladék felhalmozás ingatlanon belül: 2 db
nígcsálók elszaporodása: 1 db
szenrtyviz elhelyezési problémak szomszédos magánterületeken: 1 db

A2020. év a világiarvényjegyében telt. A veszélyhelyzet kihirdetésével párhuzamosan a
hatósági megkeresések és a hatóság munkatervi feladatkörébe tartozó ellenőrzések száma is
jelentősen csökkent.

3.3. Környezetvédelm i hatóság (1egyzői hatáskör)

Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysógek

A kömyezetvédelemmel kapcsolatos ügyeket 2020. augusztus 31-ig a Varosfejlesztési
Osztályon 1 fő környezetvédelmi igyintézőláttael, ezt követően2020. szeptember 1. napjától
a Szociális ésKözigazgatási Osztály látjael2 íő környezetvédelmi ügyintézővel.
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A környezetvédelmi feladatok körébe tartomak a hulladékgazdálkodásí, a zajvédelmi, a
vízgazÁáIkodási, afás szárű növények védelmére vonatkozó, a gyom- és parlagfii-mentesítési

eljarások jegyzőihatáskörbe utalt feladatai, a bejelentés köteles és a telepengedély köteles ipari
tevékenységek nyilvántartásbavétele, ellenőrzése, engedélyezése,továbbá a környezetvédelmi
tárgytt önkormanyzati rendelet előkészítése.

Kiemelt feladat az önkormányzati hulladékgazdálkodás ügye. Az illegális
hulladéklerakások felderítése folyamatosan zajlik, amelyhez Pápa Város Önkormányzatának
Vtírosgondnoksága és Közterület-felügyelete (a továbbiakban: Városgondnokság), a Jövő Öko-
Nemzedéke Alapítvány, továbbá azIwpvációs és Technológiai Minisztérium Hulladékradar
applikációj a is hozzáj axul.

A varos közterületein, magántulajdonú ingatlanain az idén is több helyen történ illegális
szemétlerakás, melyet a hulladék birtokosanak kellett felszámolni. Közterületen elkövetett
illegális szemétlerakás esetén - amennyiben a hulladék elhelyezőjének kilétére nem derült fény
- a hulladék elszállításától a Varosgondnokság gondoskodott. Magantulajdonú ingatlanok
esetében a hulladék elszáIlításána a jegyző a tulajdonost/tulajdonosokat hatéridő kitűzésével
köteleáe. Amennyiben a hatátidő eredménytelenül telt el hulladékgazdálkodási bírságot
szabott ki.
2020. évben a jegyző 76 magántulajdonossal szemben szabott ki bírságot, több mint
11.000.000 forint összegben.

Pápa Város ÖnkormányzaténakKépviselőtestülete egyetértett a ,,Tisáítsuk meg az Országot!"
projekt keretében kőzzetett, az illegáIis hulladéklerakók felszámolásanak támogatásua
vonatkozó páIyázatbenyújtásával. Apályáaaton aBelügyminisztertámogatói okirata szerirftaz
Önkormrányzat l 936 557 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Gyom- és parlagfii fertőzöttséget 1,4 esetben tartunk fel, az írásban történt felszólítást követően
az ingatlalftulajdonosok a kötelezettségeiknek eleget tettek.
Közterületen lévő fás szárű növények kivágása irant2D kérelmet nyújtottak be, amely 63 fát
érintett.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szőlő 21012009. (IX.29.)
Korm. rendelet alapján vendéglátó üzletben a vendégek szőrakoztatására zeneszolgáltatás
nyújtható, melynek megkezdése előtt az iizemeltetőnek zaj- és rezgésvédelmi szakértői
vizsgálatot kell kezdeményeznie és zajvédelmi szakértő által elkészített zajvizsgálati jelentést
kell benyújtania.
A jegyző fenti hatáskörében 5 db zajkibocsátási hatarértéket megállapítőhatérozatot hozott.
Egy esetben az ílj vendéglátóegység üzemeltetőj e zaj- és rezgésvédelmi szakértői vizsgá|ati
kötelezettségének ahatőság felhívásara sem tett eleget, ezért a jegyző 10.000 forint eljárási
bírságot szabott ki.

ZaJjaljaró tevékenység (zenés-táncos rendezvény) csak végleges zqkibocsátási határértéket
megállapító hatfuozat birtokában folytatható. 1 esetben azenés, táncos rendezvény szervezője
a jogszabályban foglalt kötelezettségének határidőben nem tett eleget, így esetében 100.000
forint zqbírságot szabott ki a jegyző, melyet aszervező befizetett.
A környezetí zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairől szóló 28412007. (X.29.) Korm.
rendelet 10. § (3) bekezdése szerint akkor nem kell kömyezeti zajkibocsátási határérték
megállapítását kérni, ha a tewezett kömyezeli zajfortás hatásterületén nincs védendő terület,
épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határyonala a
számítások, illetve mérések alapjan a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan
határvonalén belülre esik és a telekingatlant a zqforr:ás üzemeltetőjén kívül más személy nem
használla.



A nem közművel összegyújtött házlartási szennyvíz begyújtését (270 haztaftás) Pápa varos

közigazgalási területén kijelölés alapjan 2020. október 19-től 202t. október 19-ig a

,,T a|ajer ő gazdálko dási" Termelő és S zo1 gáltató Kft . tálrj a eL

Yizgazdálkodási hatáskörben7 db kút fennmaradási üzemeltetési engedélyt és 1 db létesítési
engedélyt adott ki a jegyző.

4. Etőviláe védelme

l.t. PtOviUg védelme, zöldfelület-gondozás

A Varosgondnokság a varos közígazgatási határain belül végzi a közterületeken a fiínyírási,
cserje és sövénygondozási feladatokat, az egynyén vfuágágyások gondozását. A város
rendszeresen nyírt közterületein az idei évben 8 alkalommal történt fiinyírás, az uícai sorfák
gally azási munkái egész éven át zajlottak.

A Városgondnokság a tárgyídőszakban a Huszar lakótelepen, Fáy lakótelepen, Vajda
lakótelepen, Varkertben, Erzsébet ligetben, Külső-Veszptémi úton, Kisfaludy utcában, Teleki
utcában, Juhar utcában vágott ki fákat. Az elszátadt utcai sorfak kivágása egész éven át tartó

feladat volt.

A varos közterületein lévő gesáenyefak akaénőmoly elleni védekezését két alkalommal külső
véúlalkoző végezte. Az egynyérivirágágyások területe az év soúnkét új helyszínnel (Gróf út,

Veszprémi út) bő\.íilt. Mindkét helyszínen 3000-3000 db egynyári virágot ültetett el a
Városgondnokság.

A Korvin utcában 280 tő örökzöld növényt, a Juhar utcai rekonstrukció során kialakított
körforgalomba 45 db tőzsa és 45 db örökzöld növényt, valamint azút jobb oldalara 25 db fát,
a Béke téren 105 tö cserjét ültettek el. A tavaszí időszakbanZ3 000 tő egynyári virágpalántát,
azőszíidőszakban 10 000 tő átvácskáthelyeáek el.

A Schwenczel reten és a Téglagyári iú mellett folyó barnamezős beruházásban a kertészeti
munkakat a Varosgondnokság végzi, amelynek keretében 15 000 db cserjét, és közel 160 db fát
telepítettek.

A zöldterül etek g ondo zását telj es mértékben s aj át do l go zók v égeúék.
2020. év során azutcaí sorfak pótlása saját költségvetésből az alábbi helyeken történt:
TiszaKálmán u.
Fenyves u.
Jókai u.

2db
3db

8db
17 db
2db

Celli u.
Második u.

A jegyzőtöbb mint 50 esetben kereste meg a Városgondnokságot szakmai tájékoztatbs kérése

tátgyában, és a sziikséges fakezelési munkak elvégzése miatt.
2020. évben 20 db fakivágási engedélyt, és2 db visszautasító döntést hozott a jegyző.
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4.2. Környezeti nevelés

Pápa Város Önkormanyzaténak Képviselőtestülete 101/2010 (VII.8.) batérozatával döntött a

,,Fogadj örökbe egy közterületet" program elindításaról2010. szeptember 1-jétől.

A program céIla a közterületi zöldterületek kömyezeti színvonalanak emelése, a zöId
növényzettel borított köáerületek növelése, lakókörnyezetiink kulturáltabb, igényesebb
kialakítása, minőségének javítása és megőrzése, esáétikusabb utcakép megteremtése, a
közterületen felhalmozott illegális hulladéklerakások megszüntetése a lakosság, civil
szervezetek,intézlnényekés azÖnkormanyzatközösmunkájának eredményeképpen.

A programra jelentkezhet természetes szeméIy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szewezet (továbbiakban együtt: szeruődő féI).

A jelentkezés során aszerződő félnek írásban figzítenie kell mely közterületet, annak mekkora
részét, milyen típusú gondozás mellett kívánja örökbe fogadni.

A Városgondnokság a szeruődő féllel határozatlan időre, de legalább 1 évre együttmúködési
megállapodást köt.
Az együttműködési megállapodás tafialmazza a kitűzött célt, a szeruődő fél áItal vállalt
feladatok körét és aváIlalt feladatok teljesítéséhezigényelt növényeket, eszközöket, anyagok
Iistájáú., valamint a Városgondnokság áItaI a feladatok megvalósításérttoz váIlalt, szükséges
intézkedések körét.

Az együttműködési megállapodásban figzített, igényelt növények, eszközök, anyagok
ellenértékének megtérítése számla ellenében utólagos kifizetéssel történik.
Az egy megállapodáson belül igényelt növényekre, eszközökre, anyagokra vonatkozó számlík
összértéke nem haladhatja meg a bruttó 50.000,-Ft-ot.
Jelenleg 35 db együttműködési megállapodás van érvényben.

4.3. Parlagfű-gyommentesítés

Az előző évekhez hasonlóan kiemelt feladat volt a parlagfií és más allergén gyomok
visszaszorítása. A Városgondnokság végezte a gyomtalanítást az Önkormanyzattulqdonában
lévő ingatlanokon és a közterületeken. A gyomfertőzöttség megsziintetésére iranyuló
eljarásokban a növényvédelmi bírság kiszabásan túl a döntéshozatal is a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal Agrárigyi FőosztáIyának a feladata, azonban az eljarás egyéb lépései, mint
például a felderítés, ellenőrzés, közérdekű védekezés elrendelése ajegyző hatáskörébe tartozik.

A Varosgondnokság és a jegyző folyamatosan ellenőriáék a belteríileti ingatlanok
gyomfertőzöttségét. 11 esetben az érintettek felszólító levél hatásfua elvégeáék a
gyommentesítést. Azon ingatlanok tulajdonosait, haszná|őit, akik nem teljesítették
kötelezettségiiket, a jegyző áttétele alapjan a Veszprém Megyei Kormanyhivatal hatérozattal
szólította fel gyommentesítés elvégzésére. Gyomfertőzöttség megsziintetése érdekében a
jegyző 1 db kötelező hatarczatot adott ki, 2 db döntéshozatalt kezdeményeze,tt a Veszprém
Megyei Kormányhi v atalnáI.

4.4, Ipari tevékenysógek

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

egyes szo|gáltxő tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairől szóló 57l20t3. (II.27.) Korm. rendeletben meghatérozottak szerint 11 db
bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vótele történt. Telepengedély iránti
kérelem ebben az évbennem érkezett.



4.5. Levegőtisztaság védelem

A levegőminőség mérését, értékelését az Orczágos Légszennyezettségi Mérőhálőzat (OLM)
végzi. Ahálőzatalapvetően két részből áll: azautomata állomások folyamatos mérést végeznek,
melyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel; a manuálishálőzat(Rlv) pontjain
gyűjtött mintak elemzése laboratóriumban történik, és kén-dioxid, nihogén-dioxid (kivételes
helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik.

Ahálőzat szakmai irányításaa Földművelésügyi Minisztériumhoztartozik, a rendszer szakmai
iranyításának operatív, valamint a minőségiranyítás feladatait az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ) alátartoző Levegőtisáaság-védelmi Referencia Központ (LRK) látja el. A
mérőállomások és pontok üzemeltetése a megyei és fővarosi kormányhivatalok (korábban:
kömyezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek) feladata.

Összeállította: Dr. Bertha Szilvia szociális és hatósági csoportvezető
Lampérth Marietta köztisáviselő

Pápa, 2020. december 1 8.
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