Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a városi ösztöndíjról
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014.
(X. 21.) önkormányzati rendelet 21/A. § (2) bekezdés szerinti véleményező jogkörében eljáró ifjúsági
referens véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
e) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen
tartózkodó állampolgáraira,
f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
2. Eljárási rendelkezések
2. § (1)A képviselő-testület a városi ösztöndíj megállapításának hatáskörét a polgármesterre ruházza
át.
(2) A városi ösztöndíj e rendeletben meghatározott pályázat alapján nyújtható.
(3) A benyújtott pályázatról a polgármester 15 munkanapon belül dönt, a döntést haladéktalanul meg
kell küldeni a pályázó részére.
(4) 1Az ösztöndíjra való jogosultságot megállapító döntés alapján a döntés kézhezvételét követő 10
munkanapon belül a pályázóval megállapodást kell kötni.
3. Pályázat benyújtásának általános szabályai
3. § 2 (1) Pályázatot nyújthat be városi ösztöndíjra, aki
a) 18. életévét betöltötte, de a pályázat benyújtásakor 36. életévét még nem töltötte be,
b) a megszerezni kívánt végzettséggel a rendelet 3. mellékletében hiányszakmaként szereplő
végzettséget, vagy ilyen végzettséggel tudományos fokozatot szerez,
c) vállalja, hogy a támogatási időszak alatt – 24 hónap időtartamra megállapított városi ösztöndíjra
való jogosultság esetén félévente – 10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végez Kisújszállás
Város Önkormányzatával szerződésben álló együttműködő partnernél, melyet a támogatási időszak
vége előtt – 24 hónap időtartamra megállapított támogatás esetén az aktuális félév lejárta előtt –
igazol.
d) hozzájárul, hogy a Kisújszállás Város Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a Kisújszállási
Polgármesteri Hivatal az ösztönző támogatás igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre
vonatkozó személyes adatait az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázat irányító
hatósága és Kisújszállás Város Önkormányzata között fennálló adatfeldolgozási szerződésben
meghatározott módon és feltételekkel kezelje.
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Módosította a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.
Módosította a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

(2) A városi ösztöndíj ugyanannak a személynek minimum 6 hónapra, összesen legfeljebb 24 hónapra
állapítható meg.
(3) 2021. évben nem állapítható meg városi ösztöndíj.
(4) Pályázat a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be.”
4. § A pályázat nyertessége esetén a pályázó akkor részesülhet ösztöndíjban, ha a Kisújszállás Város
Önkormányzatával erre vonatkozó megállapodást köt.
5. § Nem részesíthető ösztöndíjban Kisújszállás Város Önkormányzata polgármestere,
alpolgármestere, képviselő-testületének tagja, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója.
6. § Nem részesíthető ösztöndíjban az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a
300 000 forintot, egyedül élő esetén a 350 000 forintot. A jövedelemszámítás szabályait a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.
7. § 3 (1) Pályázatot minden év február hónapban és szeptember hónapban lehet benyújtani.
Februárban benyújtott pályázat esetén az ösztöndíj március 1. napjától, szeptember hónapban
benyújtott pályázat esetén az ösztöndíj szeptember 1. napjától kerül megállapításra.
(2) Az ösztöndíj utólag, minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre, kivéve a szeptember havi
ösztöndíjat, amely az október havi ösztöndíjjal együtt kerül kifizetésre.
7/A. § 4 Az ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, és az ösztöndíj folyósítását ismételten nem lehet
megállapítani annak, aki a közösségi célú önkéntes tevékenység elvégzését határidőben nem igazolja.
4. Felsőfokú végzettség megszerzésének támogatása
8. § 5
9. § Abban az esetben, ha a hallgató Kisújszálláson működő munkáltatóval tanulmányi szerződéssel
rendelkezik az ösztöndíj a képzés befejezéséig, de legfeljebb 24 hónapra állapítható meg.
10. § Az ösztöndíj havi összege
a) a 9. §. szerinti tanulmányi szerződéssel rendelkező pályázó esetén 30 000 forint;
b) 6 a pályázaton elért 6-9 pont esetén havi 20 000 forint
c) a pályázaton elért 4-5 pont esetén havi 18 000 forint
d) a pályázaton elért 1-3 pont esetén havi 16 000 forint
11. §
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12. § Az ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázathoz tartozó pontrendszert a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
5. Szakmai végzettség megszerzésének támogatása
13. § 8
14. § Nem nyújtható ösztöndíj, ha a szakmai képzés időtartama nem éri el a 6 hónapot.

Módosította a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.
Kiegészítette a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.
5
Hatályon kívül helyezte a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2018. december 1-től.
6 Módosította a 12/2018. (IV. 26) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. május 1-től.
7 Hatályon kívül helyezte a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2018. december 1-től.
8 Hatályon kívül helyezte a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2018. december 1-től.
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15. § 9 Ha a pályázó Kisújszálláson működő munkáltatóval tanulmányi szerződéssel rendelkezik az
ösztöndíj a képzés befejezéséig, de legfeljebb 24 hónapra állapítható meg.
16. § Az ösztöndíj havi összege
a) a 15. §. szerinti tanulmányi szerződéssel rendelkező pályázó esetén 20 000 forint;
b) a pályázaton elért 5-7 pont esetén havi 16 000 forint
c) 10 a pályázaton elért 3-4 pont esetén havi 13 000 forint
d) a pályázaton elért 2-1 pont esetén havi 10 000 forint
17. § 11
18. § Az ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázathoz tartozó pontrendszert a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
5/A. Tudományos fokozat megszerzésének támogatása 12
18/A. § (1) Az ösztöndíj összege havonta 20 000 forint.
(2) Amennyiben a doktori képzésben résztvevő Kisújszálláson működő munkáltatóval erre vonatkozó
tanulmányi szerződéssel rendelkezik, az ösztöndíj összege havonta 30 000 forint.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.
7. Átmeneti rendelkezések
20. § (1) A felsőfokú végzettség megszerzésének támogatása igénybevételére 2018. március 1-től
március 31-ig terjedő időszakban lehet benyújtani először pályázatot.
(2) A rendelet szabályait ebben az esetben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ösztöndíj
folyósításra először 2018. május hónapban kerül sor, márciusra visszamenőlegesen.
Kecze István
polgármester

Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2018. február 27.

Dr. Varga Zsolt
jegyző

Módosította a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.
Módosította a 12/2018. (IV. 26) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. május 1-től.
11 Hatályon kívül helyezte a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 11. § d) pontja. Hatálytalan 2018. december 1-től.
12 Kiegészítette a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2018. december 1-től
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Pontrendszer felsőfokú végzettséget szerző pályázó esetén:
1. Felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató pályázó esetén a városi ösztöndíj-pályázat
benyújtását megelőző utolsó lezárt félévben elért súlyozott tanulmányi átlaga:
a) legalább 4-től 5-ig
b) legalább 3-tól 3,99-ig
c) legalább 2,5-től 2,99-ig

3
2
1

1./A. Felsőoktatási intézményben tanulmányait a városi ösztöndíj-pályázat benyújtásakor kezdő
pályázó esetében az érettségi átlaga
a) legalább 4-től 5-ig
b) legalább 3-tól 3,99-ig
c) legalább 2,5-től 2,99-ig

3
2
1

2. Országos tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés

2

3. Országos tanulmányi versenyen elért 4-10. helyezés

1

4. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartott előadás

2

5. Családjában az egy főre eső jövedelem, vagy egyedül élő esetén jövedelme:
a) nem éri el a 100 000 forintot
b) 100 001 forint és 150 000 forint
c) meghaladja a 150 000 forintot

3
2
1

2. melléklet a 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 14
Pontrendszer szakmai végzettséget szerző pályázó esetén:
1. Szakmai végzettség megszerzése céljából iskolarendszerű oktatásban tanulmányokat folytató
pályázó esetén a városi ösztöndíj-pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt félévben elért súlyozott
tanulmányi átlaga:
a) legalább 4-től 5-ig
b) legalább 3-tól 3,99-ig
c) legalább 2,5-től 2,99-ig

3
2
1

1/A. Szakmai végzettség megszerzése céljából iskolarendszerű oktatásban tanulmányait a városi
ösztöndíj-pályázat benyújtásakor megkezdő pályázó esetén az érettségi vagy szakmunkás
bizonyítvány, ennek hiányában az utolsó lezárt félévben elért tanulmányi átlaga:
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Módosította a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.
Módosította a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

a) legalább 4-től 5-ig
b) legalább 3-tól 3,99-ig
c) legalább 2,5-től 2,99-ig
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2
1

2. Családjában az egy főre eső jövedelem, vagy egyedül élő esetén jövedelme
a) nem éri el a 100 000 forintot
b) 100 001 forint és 150 000 forint
c) meghaladja a 150 000 forintot

3
2
1
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andragógus
általános orvos,
ápolás és betegellátás (gyógytornász)
ápolás és betegellátás (diplomás ápoló)
ápolás és betegellátás (dietetikus)
dietetikus
egészségügyi szervező (egészségügyi menedzser, szállodai recepciós)
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvos
fizikus
fizioterápia szakorvos,
fogorvos
geológus
geográfus
gyógypedagógia
házi gyermekorvos (csecsemő- és gyermekgyógyászat) szakorvos
háziorvostan szakorvos
ipari termék- és formatervező mérnök
jogász
képalkotó diagnosztikus
igazgatásszervező - közigazgatás-szervező
környezettervező szakember, (környezettan, környezettudomány)
közgazdász szakok, gazdasági ügyintéző: alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és
menedzsment, közigazgatás-szervező, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, turizmusvendéglátás, kereskedelem és marketing
mérnökinformatikus
mérnök (bármilyen szakirányon)
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (társadalombiztosítás szervező)
műszaki menedzser
orvosi rehabilitáció szakorvos
óvodapedagógus
pénzügyi szakos közgazdász, pénzügy és számvitel
programtervező informatikus
szociális munka
szociálpedagógia
tanár (bármely szak)
tanító
turizmus-vendéglátás
ács,
ács, állványozó
általános festő,
ápoló, gondozó, szakápoló (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklete alapján
idősek bentlakásos ellátásánál ápoló alatt a következő végzettségek érthetőek: alapellátási közösségi
szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens, ápoló,
csecsemő- és gyermekápoló, diabetológiai szakápoló és edukátor, epidemiológiai szakápoló,
ergoterapeuta, felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló, gyakorló csecsemőés gyermekápoló, fizioterápiás asszisztens, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló,
gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens, gyakorló mentőápoló, gyermek intenzív szakápoló,
15
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Módosította a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.
Módosította a 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. március 1-től.

gyógymasszőr, hospice szakápoló, légzőszervi szakápoló, mentőápoló, nefrológiai szakápoló,
onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, sürgősségi szakápoló, demencia
gondozó, gerontológiai gondozó, fogyatékkal élők gondozója, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg
gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó),
asztalos,
asztalosipari gépkezelő,
asztalosipari szerelő,
autószerelő,
autó értékesítő (autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönző, autó- és motorkerékpár-kereskedő,
járműalkatrész-eladó),
banki ügyintéző (banki befektetési termékértékesítő, banki szakügyintéző, bankőr, szakképesített
bankreferens, banki, befektetési termékértékesítő, szakképesített bankreferens)
betanított meós,
betanított szabász,
burkoló,
bútorasztalos,
CNC forgácsoló (CNC forgácsoló, CNC gépkezelő, CNC technológus),
csomagoló,
diétás szakács,
elektromechanikai műszerész,
emelőgépkezelő,
élelmezésvezető,
építési kisgépkezelő,
épületasztalos,
épületfalazó kőműves,
felszolgáló (pincér),
festő,
festő, díszítő, mázoló és tapétázó,
festő, mázoló, tapétázó,
gazdasági informatikus,
gazdasági ügyintéző (Külgazdasági ügyintéző, statisztikai és gazdasági ügyintéző),
gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő,
gáz- és tüzeléstechnikai műszerész,
gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő,
gépi forgácsoló,
gyógymasszőr,
gyártástechnológiai technikus,
hálózati informatikus,
hegesztő,
ingatlanközvetítő,
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő,
irodai asszisztens,
irodai informatikus,
hidegburkoló,
járműfényező,
jogi asszisztens,
kézi munkás,
lakatos, élhajlítógépkezelő, lézergépkezelő (elektrolakatos és villamossági szerelő, épületlakatos,
géplakatos, karosszérialakatos, lemezlakatos, szerkezetlakatos, épület- és szerkezetlakatos)
magasépítő technikus,
mérlegképes könyvelő (mérlegképes könyvelő, államháztartási mérlegképes könyvelő, egyéb
szervezeti mérlegképes könyvelő, IFRS mérlegképes könyvelő, pénzügyi szervezeti mérlegképes
könyvelő, vállalkozási mérlegképes könyvelő)
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő,
kőműves, építményvakoló kőműves,

melegburkoló és parkettás,
meós,
mentálhigiénés asszisztens,
mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő,
mezőgazdasági gépkezelő,
munkavédelmi technikus,
műbútorasztalos,
műszaki informatikus,
műszaki rajzoló (digitális műszaki rajzoló, számítógépes műszaki rajzoló),
női szabó,
rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló,
rendszergazda,
szakács,
szállodai szobaasszony,
szállodai recepciós
szállodai portás, recepciós,
szobafestő,
szociális asszisztens,
targoncavezető,
TB ügyintéző (társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, társadalombiztosítási ügyintéző,
bérügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző)
tetőfedő,
textiltermék-összeállító,
térburkoló,
tűzoltó szerparancsnok,
tűzoltó gépjárművezető (C kategóriás jogosítványra épül)
uszodamester,
varrodai betanított munkás,
vasaló,
villanyszerelő,
víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő,
vízszigetelő, melegburkoló,
vízvezeték- és vízkészülék-szerelő,
zsaluzóács.
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KÉRELEM
városi ösztöndíj megállapítására
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ............................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve:…..........................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ..................................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ………….…irányítószám ………………..……………………………... település
............................................. utca/út/tér ................... házszám …………… épület/lépcsőház ...............
emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: ……….. irányítószám ………………………………………..…. település
….……………………………….. utca/út/tér ................... házszám ................. épület/lépcsőház .....
……….. emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ….………….…………………………………………..
1.1.8. Állampolgársága: .........................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ….….……….………………………………………….
1.1.10. Számlaszám: ...............................................................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmező közeli hozzátartozóinak adatai:
A
B
Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

C

D

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.

1

Kiegészítette a 28/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

1.4. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele együttélő közeli hozzátartozóinak jövedelmi adatai (Ft/hó)
A
B
C
A jövedelem típusa
1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

4.

5.

Kérelmező

Közeli hozzátartozók

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Megszerezni kívánt végzettség:
Képzőszerv neve, címe:
Képzés helye:
Képzés jellege: felsőoktatási/szakmai végzettség megszerzésére irányuló
Nyilatkozatok:
a) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek
b) nem vagyok Kisújszállás Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármestere, képviselőtestületének tagja, illetve ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója
Tudomásul veszem:
a) hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv ellenőrizheti
b) hozzájárulok, a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához
c) A támogatás felhasználásának, illetve későbbi eredményének nyomon követése érdekében
vállalom, hogy a támogatási időszak kezdetén és végén (a projektbe való be- és kilépéskor) az
e célra biztosított kérdőíven adatot szolgáltatok.
d) hozzájárulok, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal az ösztönző támogatás igénylésének jogosságát
alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatait az EFOP-1.2.11-16 kódszámú
„Esély Otthon” című pályázat irányító hatósága és Kisújszállás Város Önkormányzata között
fennálló adatfeldolgozási szerződésben meghatározott módon és feltételekkel kezelje
e) ,hogy a támogatás odaítélése esetén vállalom, hogy a támogatási időszak alatt (24 hónapra
megállapított támogatás esetén félévente) 10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet
végzek Kisújszállás Város Önkormányzatával szerződésben álló együttműködő partnernél,
melyet köteles vagyok igazolni.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:

-

-

kérelmező és közeli hozzátartozói jövedelmének igazolására a jövedelem típusának megfelelő
irat
30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás/legalább 6 hónap időtartamú szakmai
képzésen való részvételt igazoló dokumentum
Kisújszálláson működő munkáltatóval kötött tanulmányi szerződés (amennyiben rendelkezik
ilyennel)
Tanulmányi eredmény igazolása (Folyamatban lévő tanulmányok esetében az utolsó lezárt
félévben elért súlyozott tanulmányi átlag igazolása, tanulmányait a pályázat benyújtásakor
kezdő pályázó esetében érettségi/szakmunkás bizonyítvány/ ezek hiányában az utolsó lezárt
félévben elért tanulmányi átlag igazolása)
felsőoktatási tanulmányok esetén:
a) országos tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezést igazoló dokumentum (amennyiben
rendelkezik ilyennel)
b) Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartott előadást igazoló dokumentum
(amennyiben rendelkezik ilyennel)

Kelt.: Kisújszállás, ……… év……………….hónap……nap

aláírás

