Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142
e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu
Szám: 138-9/2015./nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 4-én 16 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Györffy Miklós (10. napirendi pont tárgyalásától van jelen)
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Györffy Miklós képviselő késését előre bejelentette.
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné főelőadó
Meghívottak: 4 fő
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőket.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2015.(VIII.04) határozata
A képviselő-testület Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőket megválasztja jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat hagyta jóvá:
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 szociális rendeletének módosítására
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
3.) Tanévkezdési támogatás összegének meghatározása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi észrevételének
megtárgyalása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
5.) Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) Farádi sportegyesület pályázatainak támogatása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) Döntés ETO Hétfő KC támogatási kérelméről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
8.) Egyházmegyei levéltár támogatási kérelme
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
9.) 2015. évi Búcsú
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
10.)
Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Zárt ülés napirendje:
11.)
Döntés szociális ügyekben
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Szalai Zoltán polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját:
82/2015.(V.28.) határozat
A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014.
évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta.
A beszámoló a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
részére megküldésre került.
83/2015.(V.28.) határozata
A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatására, az Önkormányzat tulajdonát képező 5286 helyrajzi számú
napközi otthonos konyha (9321 Farád, Fenyőfa u. 5. sz.) felújítására.
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A beruházás várható összköltsége nettó 33.443.440-Ft, amihez az Önkormányzat 1.673.440 Ft
önerőt biztosított.
A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a pályázat forráshiány miatt várólistára került.
86/2015.(V.28.) határozata
A képviselő-testület a szociális bizottság:
elnökének: Potyondi János alpolgármestert,
képviselő tagjainak: Kollár Zsanett, Potyondi Veronikát, Györffy Miklós Imrét,
nem képviselő tagjainak: Potyondi Istvánnét, Takácsné Horváth Mónikát és Márczisné Varga
Líviát megválasztotta.
A határozatra a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást tett,
amely a mai ülésen kerül megtárgyalásra.
88/2015.(V.28.) határozata
A képviselő-testület a Farád, 5043/2 hrsz-ú „kivett filmszínház” megnevezésű ingatlanát a
Farádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatába adta határozatlan időre, „tűzoltószertár”
kialakítása céljából.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület pályázatot nyújtson be az ingatlan
felújítására.
Az egyesületet a Belügyminisztérium 1.229.400 Ft támogatásban részesítette.
89/2015.(V.28.) határozata
A képviselő-testület döntött arról, hogy a polgármesteri hivatal felújításának műszaki ellenőri
feladatival Csapóné Hegedűs Katalin egyéni vállalkozót (9352 Veszkény, Fő u. 112.) bízza
meg bruttó 350.000 Ft összegben.
A vállalkozói szerződés aláírásra került.
Két ülés között eltelt fontosabb események:
2015. július 18-án a falunapi rendezvény sikeresen lezajlott.
2015. július 27-től augusztus 26-ig, 2 fő diákmunkást foglalkoztat az önkormányzat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között eltelt fontosabb eseményekről szóló beszámolómat szíveskedjen elfogadni.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokban foglalt
feladatok végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolóját.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat az önkormányzat szociális rendeletének módosítására
Szalai Zoltán polgármester javasolja a szociális rendelet módosítására vonatkozó rendelet
tervezet elfogadását. A tervezet a jogosultság jövedelem feltétételeire vonatkozó
rendelkezéseit módosítja, továbbá kiegészíti a rendeletet a szociális tűzifa, mint adható,
természetben nyújtott ellátás feltételeivel.
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül megalkotta a:
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13/2015. (VIII.05.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.)
rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Tanévkezdési támogatás összegének meghatározása
Szalai Zoltán polgármester: A szociális ellátásokról szóló rendeletünk 8/A § alapján:
„Tanévkezdési támogatás adható annak az alap- és középfokú oktatási intézményben tanulói
jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 500%-át.Amennyiben a támogatottnak az év
végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói jogviszonya vagy a farádi lakcíme, a
támogatást vissza kell fizetni.”
Javasolja, hogy tanulónként 10.000 Ft kerüljön tanévkezdési támogatásként megállapításra.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló 1/2014.(VIII.05.) önkormányzati
rendeletének 8/A §-ban meghatározott tanévkezdési támogatás összegét 10.000 Ft/fő
összegben állapítja meg.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
4.) Győr-Moson-Sopron
megtárgyalása

Megyei

Kormányhivatal

törvényességi

felhívásának

Szalai Zoltán polgármester: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívást tett a képviselő-testület 86/2015.(V.28.) határozatára. Javasolja, hogy a képviselőtestület a törvényességi felhívásban foglaltakat hagyja jóvá, a korábbi határozatot vonja vissza
és válasszon új szociális bizottságot.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015.(VIII.04.) határozata
Szalai Zoltán polgármester: A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal GYB-04/938-1/2015. iktatószámú, a képviselő-testület 86/2015.(V.28.)
határozatára vonatkozó, törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban
foglaltakat elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a bizottságot válasszák újra az alábbiak szerint:
elnök: Kollár Zsanett képviselő, képviselő tagok: Horváth Tibor, Potyondi Veronika, Györffy
Miklós Imre, nem képviselő tagok: Potyondi Istvánné, Takácsné Horváth Mónika és
Márczisné Varga Lívia
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Megkérdezi, az új jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést, a nyilvános ülésen történő
megválasztásukhoz hozzájárulnak-e?
A jelöltek egyértelmű „igen” válasszal vállalták a jelölést és a nyilvános ülésen történő
megválasztásukhoz hozzájárultak.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület a 86/2015.(V.28.) határozatát visszavonja, új szociális bizottságot
választ.
A képviselő-testület a szociális bizottság:
elnökének: Kollár Zsanett képviselőt,
képviselő tagjainak: Horváth Tibor, Potyondi Veronikát, Györffy Miklós Imrét,
nem képviselő tagjainak: Potyondi Istvánnét, Takácsné Horváth Mónikát és Márczisné Varga
Líviát megválasztotta.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A szociális bizottság tagjai esküjüket letették.
5.) Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetéséről szóló beszámoló
Szalai Zoltán polgármester javasolja Bősárkány Nagyközség által elkészített Csorna Vidéki
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetéséről szóló beszámoló jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület a Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
6.) Farádi sportegyesület pályázatainak támogatása
6/1.) Sportegyesület sportöltöző felújítási pályázata
Szalai Zoltán polgármester: Tavalyi évben, 18/2014.(II.13.) határozatával a képviselő-testület
támogatta a sportegyesület MLSZ-hez benyújtott, a sportöltöző belső felújítására vonatkozó
pályázatát, továbbá a képviselő-testület vállalta az önerőt. A pályázat kedvező elbírálásban
részesült, a beruházást idei évben kell megvalósítani az egyesületnek. Az önerő összege:
1.210.164 Ft. Javasolja, hogy a képviselő-testület vállalja az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének terhére az önerő mértékét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
5

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület Farád Községi Sportegyesület részére, az MLSZ támogatásával
megvalósuló, sportöltöző tárgyi eszköz beruházás és felújítás projekthez szükséges önerőt,
1.210.164 Ft-ot a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Sportegyesület
elnökét.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
6/2. Spotöltöző kisbusz beszerzési pályázat pályázatírói díj támogatása
Szalai Zoltán polgármester: A Sportegyesület által az MVH-hoz benyújtott kisbusz
beszerzésére vonatkozó pályázat kedvező elbírálásban részesült. Javasolja, hogy a pályázatírói díj kifizetésének céljára, az egyesület részére a képviselő-testület biztosítson 300.000 Ft
támogatást.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület a Farád Községi Sportegyesület részére 300.000 Ft támogatást biztosít, az
egyesület MVH-hoz benyújtott kisbusz beszerzési pályázat, pályázatírói díj kifizetésének
céljára.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
7.) Döntés ETO HétFő KC támogatási kérelméről
Szalai Zoltán polgármester: A HétFő kézilabda klub kérelemmel fordult hozzá, hogy
sportfelszerelésekre van szükségük, amelyhez kérik az önkormányzat támogatását. Javasolja,
hogy 50.000 Ft támogatást biztosítsanak az egyesület részére.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület a HétFő Kézilabda Csapat (9300 Csorna, Szeder u. 13.) részére,
sportfelszerelések vásárlása céljából 50.000 Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a klub vezetőjét.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8.) Egyházmegyei Levéltár támogatási kérelme
Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti a győri Egyházmegyei Levéltár jegyzőkönyvhöz
mellékelt kérelmét. Javasolja, hogy Farád település halotti egyházi anyakönyveinek
restaurálásához 20.000 Ft-tal járuljanak hozzá.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület a győri Egyházmegyei Levéltár részére, Farád település halotti egyházi
anyakönyveinek restaurálásához 20.000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a támogatottat.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
9.) 2015. évi Búcsú
Szalai Zoltán polgármester: A búcsú megrendezésére egy közterület-foglalási kérelem
érkezett, Stumpf András mutatványos vállalkozótól, aki vállalja a tavalyi összeg, 450.000 Ft
megfizetését. Javasolja a vállalkozó megbízását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2015.(VIII.4.) határozata
A képviselő-testület a 2015. évi búcsú szervezésével Stumpf András vállalkozót bízza meg
450.000 Ft közterület-használati díj ellenében.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről Stumpf Andrást értesítse és a
vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

10.)

Egyéb döntést igénylő ügyek

10/1.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Szalai Zoltán polgármester: A képviselő-testület 61/2015.(IV.28.) határozatával döntött arról,
hogy a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által ellátott jelzőrendszeres
segítségnyújtási feladathoz csatlakozik, mivel az ellátottak részére a szolgáltatási díj így
csaknem a felére csökkenne, mint a korábbi feladatot ellátó HB rendszerház kft-nél. A
képviselő-testület 2010. évben 78/2010.(VII.21.) határozatával átvállalta a szolgálatot
igénybevevő 20 fő egyedülálló szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét 50%-ban, azaz 1000
Ft/hó összeget ellátottanként. Így az önkormányzatnak is csökken a fizetési kötelezettsége,
hiszen a társulásnál 1200 Ft a fizetendő díj, azaz 600 Ft-ra csökken a testületi hozzájárulás
mértéke.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület a Beledi Egyesített Szociális Központnál jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást igénybevevő, szociálisan rászoruló egyedülálló igénylők esetén, a
szolgáltatásért fizetendő díj 50%-át átvállalja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Központ vezetőjét.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
10/2.) Döntés pályázat benyújtásáról szociális támogatásra
Szalai Zoltán polgármester: Lehetőség van a 2014. évi C. törvény 3. melléklet alapján
pályázni az önkormányzatoknak több célra. A törvény 1.7 pont és III.4. pont szerint
rendkívüli szociális támogatás igénylésére van lehetőség. Javasolja, hogy a rendkívüli
szociális támogatásra pályázzon a képviselő-testület.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2015.(VIII.4.) határozata
A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III.4. pont szerinti a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális
támogatásra) meghirdetett kiíráson belül a rendkívüli szociális támogatásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2015. augusztus 15.

10/3.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására pályázat benyújtása
Szalai Zoltán polgármester: Szintén a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet alapján van lehetőség az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok támogatására, többféle alcélra. Javasolja, hogy a
pályázati kiírás a) pontjában nevesített, „település belterületén út, híd, vagy járda építése,
felújítása, karbantartása” célra nyújtsanak be támogatási igényt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.10. pont szerinti, az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok támogatására az alábbi alcélra:
„a) a település belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása.”
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2015. szeptember 1.
Az ülésre megérkező Györffy Miklós képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő.
10/4.) Önkormányzati konyhával kapcsolatos döntések
Szalai Zoltán polgármester: Néhány képviselő indítványozta, a konyhán felmerülő problémák
miatt, hogy a testület hozzon létre egy bizottságot, amelynek célja a konyha működésének
ellenőrzése – adagok, raktárkészlet, tisztaság – lenne. A bizottság tagjainak a polgármester és
az alpolgármester személyét kivéve, a képviselőket javasolja megválasztani.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület a konyha működésének ellenőrzésére az alábbi bizottságot választja meg:
Tagok: Györffy Miklós, Horváth Tibor, Kollár Zsanett, Peszlen Imre, Potyondi Veronika
képviselők.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: A konyhán felmentett dolgozó felmentési ideje lejár,
munkaviszonya megszűnik, javasolja, hogy írjon ki a képviselő-testület pályázatot szakács
munkakör betöltésére.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(VIII.04.) határozata
A képviselő-testület pályázatot ír ki szakács munkakör betöltésére a határozat mellékletét
képező pályázati felhívás szerint.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.

kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző
Horváth Tibor
Peszlen Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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