Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142
e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Szám: 533-6/2018/nyílt
J E GYZ Ő K Ö NYV
Amely készült Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-án 16.30
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzatának tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Győrffy Miklós
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Kollár Zsanett
- Potyondi Veronika
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné főmunkatárs
A meghívottak és a lakosság részéről: 2 fő
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
hét tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika
képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2018. (V.30.)
határozata
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Potyondi János
alpolgármestert és Potyondi Veronika képviselőt.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester ismerteti a napirendet. Kéri, hogy a kiküldött meghívónak
megfelelően, az alábbi napirendi pontokat fogadja el a testület.
Napirend:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
2.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat az önkormányzat 2017.évi zárszámadási rendeletének megalkotására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
5.) Javaslat a belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) Javaslat a 2018.évre vonatkozó belső ellenőrzési árajánlat megtárgyalására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) Javaslat a jegyzői átfogó értékelés és a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
8.) Javaslat a 2017. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
9.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
10.)
Javaslat a Király Iván Általános Iskola kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
11 ) Javaslat bérleti díj mértékének újratárgyalására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
12.)
Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Zárt ülés napirendje:
1.) Döntés szociális ügyekben
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2018. (V.30.)
határozata
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot elfogadja, és jelen ülésén
megtárgyalja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt
fontosabb eseményekről
Szalai Zoltán polgármester:
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A 3/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadtuk a letelepedési
támogatás módosítását, a jövedelem határ 1500%-ra történő emeléséről.
A 128/2018. (IV.26.) határozat alapján, benyújtásra került „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat utak járdák felújítására.
A 129/2018. (IV.26.) határozat alapján a képviselő-testület támogatja Márczisné Varga
Lívia intézményvezetői állásra benyújtott álláspályázatát. A döntésről értesítettük a
Soproni Tankerületi Központot.
A 130/2018. (IV.26) határozat alapján döntöttünk arról, hogy a Farádi és Bogyoszlói
Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha intézmény 2018. szeptember 1-jétől többcélú óvodabölcsődeként működjön. A döntéséről értesítettük a Farádi Óvodai Társulás Elnökét, aki
felkérte Varga Imréné intézményvezetőt véleményezési eljárás lefolytatására és a
dokumentumok eljuttatására a Társulási Tanácshoz, továbbá az óvodapedagógusoknak a
nyilatkozatának a beszerzését arra vonatkozóan, hogy vállalják-e a kisgyermeknevelő
képzettség megszerzését, illetve a képzettség birtokában más munkakörben történő
tovább foglalkoztatásukat. A véleményezési eljárást lebonyolították és a nyilatkozatok
beszerzése is megtörtént.
A 131/2018. (IV.26.) határozat alapján a képviselő-testület véleményt nyilvánított arról,
hogy az új intézmény vezetőjére vonatkozó pályázat kiírásra kerüljön.
A 132/2018. (IV.26.) határozat alapján a Rendőrségnek és Tűzoltóságnak a támogatási
összeg átadásra került.
A 133/2018. (IV.26) határozat alapján aláírtuk az adásvételi szerződést dr. Pődör
Istvánnal az orvosi rendelő bútorzatának megvásárlásáról.
A 134/2018. (IV.26) -139/2018.(IV.26) határozatokkal szociális kérdésekben döntött a
képviselő-testület. A kérelmezők a döntésről határozatot kaptak.

Két ülés között történt fontosabb események:
2018. április
27-én részt vettem a Hunyadi János Gimnázium 70. évfordulós ünnepségén
2018. május
3 -án Tűzoltó napon vettem részt Pannonhalmán
8 -án Vöröskereszt ünnepségen voltam Csornán
12 -én Lövészet versenyen és ünnepségen vettem részt Mosonmagyaróváron
26-án körzeti Tűzoltó versenyt rendeztünk Farádon
Szalai Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolóval és a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval,
kézfeltartással szavazzon.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2018. (V. 30.)
határozata
A képviselő-testület a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
polgármesternek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóját és a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót.
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
Szalai Zoltán polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták, javasolom az
előterjesztés szerint a rendelet megalkotását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett megalkotja 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati
rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotására
Szalai Zoltán polgármester: Felkéri Kovács Lászlóné gazdálkodási főmunkatársat, hogy
szóban egészítse ki az írásos anyagot.
Kovács Lászlóné főmunkatárs ismerteti a 2017. évi zárszámadás alakulását.
Szalai Zoltán polgármester javasolja az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezet jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett megalkotja 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét a
2017. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A
rendelet módosítása az 1. mellékletet érinti, ki kell egészíteni a kormányzati funkciókat a
háziorvosi alapellátással és a két EFOP pályázat megvalósítása kapcsán kell felvenni új
funkciót. Az új kormányzati funkciók felvételét a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásán is át kell vezettetni. Javasolja az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzat módosítását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett megalkotja 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (V.1.)
önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Javaslat a belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta,
megkérdezi van-e vélemény, hozzászólás.(Nem volt.) Javasolja, a 2017. évi belső ellenőrzési
jelentés elfogadását.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2018. (V.30.)
határozata
A képviselő-testület a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
2017. évi belső ellenőrzési jelentést.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
6.) Javaslat a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési árajánlat elfogadására
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzés
elvégzésére árajánlatot adott a „ MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft”. A
korábbi megbízottunk már nem vállalja a belső ellenőrzési feladatok elvégzését. Az írásos
előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi van-e vélemény, hozzászólás. Javasolja a
képviselő-testületnek az árajánlat elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2018. (V.30.)
határozata
A képviselő-testület a „MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft.”
2018. év belső ellenőrzésre vonatkozó árajánlatát az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belső ellenőrzési
tevékenységre vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
7.) Javaslat a jegyzői átfogó értékelés és a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta és javasolja
az előterjesztés alapján a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámoló jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata képviselő-testületének 149/2018. (V.30.)
határozata
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális
és Gyámhivatali Osztályát.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester, Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal
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Szalai Zoltán polgármester: A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót képviselő-társaim megkapták. Kérem, aki egyetért a
beszámolóval, kézfeltartással jelezze.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata képviselő-testületének 150/2018. (V.30.)
határozata
1.) A képviselő-testület a Beledi Egyesített Szociális Központ 2017. évi
szakmai beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.
2.) A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8.) Javaslat a 2017. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadására
Szalai Zoltán polgármester ismereti, hogy a tavalyi év adóigazgatási munkájáról szóló
beszámoló anyagát megkapták a képviselők. Javasolja az előterjesztésben foglalt, 2017. évi
adóigazgatási munkáról szóló beszámoló jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2018. (V.30.)
határozata
A képviselő-testület a 2017. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámolót a
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester, Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal
9.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolójának elfogadására
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta,
megkérdezi van-e vélemény, hozzászólás. (Kérdés, hozzászólás nem érkezik.) Javasolja a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolójának elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2017.(V.30.)
határozata
A képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját a
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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10.)Javaslat a Király Iván Általános Iskola kérelmének megtárgyalására
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy Márczisné Varga Lívia, a Király Iván Általános
Iskola igazgatója kérelmet nyújtott be a képviselő-testületnek, melyben támogatást kér a
diáknapi és pedagógusnapi rendezvényük megszervezéséhez.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2018.(V.30.)
határozata
A képviselő-testület elfogadja Márczisné Varga Lívia iskolaigazgató kérelmét,
és a diáknapot 50.000 Ft-tal, a pedagógusnapot 30.000 Ft-tal támogatja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

11.)

Javaslat bérleti díj mértékének újratárgyalása

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 11/2018. (II.22) határozata
alapján a Farád, Fenyőfa u. 5. szám alatti bolt bérleti díját 2018. április 1. napjától 100.000.Ft/hó összegben állapította meg. Schubert Zoltán bérlő kérte a bérleti díj mértékének
újratárgyalását, mivel véleménye szerint a gazdasági helyzet nincs összhangban az emelés
mértékével.
Szalai Zoltán polgármester javasolja a testületnek, hogy ne változtassák meg korábbi
döntésüket, ne csökkentsék a megállapított bérleti díjat.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2018.(V.30.)
határozata
A képviselő-testület 11/2018. (II.22) határozata alapján a Farád, Fenyőfa u. 5.
szám alatti bolt bérleti díját 2018. április 1. napjától 100.000.- Ft/hó összegben
állapította meg. A bérleti díj mértékének újratárgyalása után a képviselő-testület
nem változtat korábbi határozatán.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fentiek
szerinti módosítására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
12.)Egyéb döntést igénylő ügyek
12/a „Önkormányzati épületek korszerűsítése” pályázat ügye
Szalai Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy az energetikai
korszerűsítés pályázat ügyében, melyben Bősárkány és Sopronnémeti településekkel együtt
veszünk részt, teljes körűen eljárjon.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2018.(V.30.)
határozata
Farád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Szalai Zoltán
polgármestert a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek korszerűsítése” tárgyban
benyújtott, TOP-3.2.1-15-GMI-2016-00024 azonosítószámú támogatási szerződéssel
megvalósítandó pályázati munkák teljes körű lebonyolítására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
12/b Javaslat a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodásának
módosítására
Szalai Zoltán polgármester javasolja, a Beledi Szociális és gyermekjóléti Társulás Társulási
megállapodásának módosítását, Szany nagyközségben Családi Bölcsőde alapítása miatt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2018.(V.30.)
határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodásának módosítását - Szany
nagyközségben Családi Bölcsőde alapítása miatt - elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről értesítse a Társulási Tanács
elnökét.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
12/c Óvoda átszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Szalai Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy véleményezze az óvoda
átszervezését, az intézmény alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot valamint az átszervezés miatt szükséges létszámcsökkentés megvalósítását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2018. (V.30.) határozata
A képviselő-testület kifejezi azt a véleményét, hogy egyetért a Farádi és Bogyoszló Meseerdő
Óvoda és Farádi Konyha alábbiak szerinti, 2018. szeptember 1-jétől történő átszervezésével:
1.) a) A költségvetési szerv közfeladata és alaptevékenysége kiegészül a bölcsődei
ellátással.
b) Az intézmény típusa többcélú intézmény, azon belül óvoda-bölcsőde.
c) A nevelési-oktatási intézmény elnevezése: Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda,
Bölcsőde, Konyha, a rövid neve: Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda.
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2.)
3.)
4.)
5.)

6.)

d) A nevelési-oktatási intézmény székhelye: 9321 Farád, Fő u. 21.
e) A nevelési-oktatási intézmény tagintézményének elnevezése:
Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Bölcsőde, Konyha Bogyoszlói
Tagóvodája a Bogyoszló, Fő u. 36. alatti feladatellátási helyen.
Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Bölcsőde, Konyha Bölcsődei
Tagintézménye (mini csoport) a Farád, Berzsenyi u. 1. szám alatti telephelyen.
f) A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:
Székhely: 50 fő
Bogyoszlói Tagóvoda: 25 fő
Bölcsőde Tagintézménye (mini csoport): 7 fő
A képviselő-testület a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha alapító
okiratának módosításával és az egységes szerkezetű alapító okiratával – a melléklet
szerinti tartalommal – egyetért.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és
Farádi Konyha székhely intézményében átszervezés miatt 1 óvodapedagógusi és 1
óvodai dajka álláshely megszüntetésre kerüljön 2018. augusztus 31-ével.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a többcélú intézményben a székhelyen a
kettő óvodai csoportban összesen 4 fő óvodapedagógus és 2 fő óvodai dajka
alkalmazására kerüljön sor.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsa
hozzon döntést arra vonatkozóan, mely szerint a nevelési-oktatási intézményben 2018.
szeptember 1-jétől a szükséges munkáltatói intézkedéseket az intézmény vezetője
hajtsa végre.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy véleményéről értesítse a Farádi
Óvodai Társulás elnökét.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Miután más tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a
lakossági részvételt és zárt ülést rendel el.
kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Potyondi János

Pálfi Zoltánné
jegyző

Potyondi Veronika
jegyzőkönyv-hitelesítő
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