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Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 29-én megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, és Vágó Lajos
képviselő
Igazoltan távol van: Sárkány Sándor képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András alpolgármestert és Hegyi Ferencné
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
3. Haszonbérleti árverési hirdetmény elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Szennyvízkezelés megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Oszlánczi Ignác László földcsere ajánlat ügyében döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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26 /2016. (III.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 29-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
3. Haszonbérleti árverési hirdetmény elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Szennyvízkezelés megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Oszlánczi Ignác László földcsere ajánlat ügyében döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Egyebek
1. napirendi pont:

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést.
Kéri, hogy akinek van véleménye, hozzászólása, az tegye meg.
Mivel a tájékoztatáshoz hozzászólás nem hangzott, el, így kéri a képviselőket, hogy aki
elfogadja az előterjesztést, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
27 /2016. (III.29.) Kt. sz. határozat:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont:

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Czene Boglárka jegyző:
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi közügyek
intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.
Időről-időre szükségessé válik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és annak
megállapítása, hogy adott rendelet hatályának fenntartása továbbra is indokolt-e a társadalmi,
szociális, valamint gazdasági érdekek figyelembevételével.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 13. § (2) bekezdése
szerint: „ Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak
hatályon kívül helyezéséről.”
Szintén a Jat. 22. § (1) bekezdése rendelkezik a jogrendszer folyamatos felülvizsgálatáról az
alábbiak szerint:
„A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a miniszter
gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása
során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan,
vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve
megfelelő módosítására kerüljön sor.”
A Jat 22. § (2) bekezdése a fentebb részletezett feladatkört önkormányzati rendeletek esetén a
jegyzőhöz rendeli.
Az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet olyan (alap,- illetve módosító) rendeleteket
tartalmaz, amikben a jogi normák végrehajtása megtörtént, viszont azok hatályon kívül
helyezéséről már rendelkezés nem volt.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet elfogadásáról dönteni szíveskedjen.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselőket, hogy
amennyiben a rendelet-tervezettel egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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3. napirendi pont:

Haszonbérleti árverési hirdetmény elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2016. március 23-án
megtartott fölhaszonbérleti árverésen a meghirdetett 350 ha földterületből 280 ha bérbeadásra
került. A megmaradt 8 birtoktestre vonatkozóan újabb haszonbérleti árverés kitűzésére tesz
javaslatot, 2016. május 4-ére.
Tekintettel arra, hogy a 70.000,-Ft/ha+ÁFA induló licit áron nem volt jelentkező a megmaradt
földterületekre, ezért javasolja az induló licit árának csökkentését.
Az árverésen az induló licit:
„A” változat: 50.000,-Ft/ha+ÁFA
„B” változat: 60.000,-Ft/ha+ÁFA
Kéri a képviselők véleményét.
Galambos István képviselő: 50.000,-Ft-ot tartja reálisnak.
Úgy látja, hogy a 280 ha, amelyet sikerült 70.000,- és 75.000,-Ft/ha áron bérbe adni, ez
komoly többletbevételt jelent az önkormányzatnak.
Kovács Mária polgármester 60.000,-Ft induló licitre tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak:
Aki 60.000,-Ft induló licitet javasol, az kézfelemeléssel szavazzon:
Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal –tartózkodás nélkül - a képviselőtestület meghozta a következő határozatot:
28/2016. (III.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat
tulajdonát képező, az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete,
illetve
Ecsegfalva
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2016.(III.9.)Kt számú határozatában foglaltak szerint az önkormányzat
tulajdonát képező – a 2016. március 23-i földárverés során megmaradt termőföldeket a jelen határozat mellékletét képező hirdetményben foglaltaknak
megfelelően haszonbérbeadás útján kívánja hasznosítani.
A képviselő-testület az induló licitet 60.000,-Ft/ha+ÁFA árban határozza meg.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: a hirdetmény közzététele tekintetében haladéktalanul, a
vagyonhasznosítási eljárás lefolytatása tekintetében pedig az árverési
hirdetményben foglaltaknak megfelelően.
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4. napirendi pont:

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása
Kovács Mária polgármester felkéri Jegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
Czene Boglárka jegyző:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény – továbbiakban: Kbt. - 15. § (3)
bekezdése értelmében: „ Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti
értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni.”
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68. § (1)
bekezdése rendelkezik a közbeszerzési értékhatárokról az alábbiak szerint:
„A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.”
A jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzat csekély szabályozást tartalmaz a nemzeti
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében, pedig a jogi szabályozás
szerint több milliós összegre rúgó beszerzés is lehet ún. „egyszerű beszerzés”, aminek a
szabályozottsága legalább olyan fontos, mint a nemzeti értékhatárt elérő beszerzéseké.
Annak érdekében, hogy egységes és minden főbb beszerzési mozzanatra lebontott séma álljon
az önkormányzat rendelkezésére került sor jelen szabályzat elkészítésére, amely mind az
önkormányzat, mind pedig annak szerveire, így az Ecsegfalvi Óvodára, Napközi Konyhára is
kiterjed.
Természetesen ez a szabályzat a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések szabályozottságához
képest megengedőbb, viszont a napi egyszerű beszerzések lebonyolításában segíteni tudja a
kollégák munkáját.
Tekintettel arra, hogy a szabályzatban a képviselő-testület egyes esetekben döntési
jogosítvánnyal bír így mindenképpen szükséges annak testületi ülésen történő megvitatása.
Mindezek alapján kéri a Képviselőket a szabályzat megtárgyalására és elfogadására.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselőket, hogy
amennyiben a határozati javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
29 /2016. (III.29.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen
határozat mellékletét képező Ecsegfalva Község Önkormányzatának Beszerzési
szabályzatát és felkéri a Polgármestert, Jegyzőt, hogy a szabályzatban foglalt
rendelkezéseket az érintett kollégákkal ismertesse meg.
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Felelős: Kovács Máris polgármester, Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2016.április 1.
Melléklet: 1 db szabályzat

5. napirendi pont:
Szennyvízkezelés megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról döntéshozatal
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Magyarország
Kormánya a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások
számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természet közeli
szennyvízkezelésének megvalósítása érdekében felhívást tett közzé.
Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki
települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki
életminőség javításához.
Tekintettel arra, hogy Ecsegfalva településen feltétlenül szükségessé vált, a szennyvíztisztási
problémák megoldása, ezért e pályázat keretein belül szeretnénk megoldani ezt a nagyon
fontos problémát.
Önkormányzatunk elképzelése az, hogy a szennyvíztisztítást a 219. hrsz számú területen
valósítaná meg, ott helyezne el egy nagyobb méretű szennyvízkezelő berendezést, amely
fogadná egy szippantó kocsi segítségével az összes háztartásban (összesen: 490 háztartás)
összegyűlt szennyvizet. A bakteriális tisztítás után, a tisztított szennyvíz helyben tartásával,
természet közeli tisztított szennyvíz hasznosítását képzeltük el, akár öntözéses formában a
belvíz csatornahálózatba való engedésével. Önkormányzatunk ezt a lehetőséget látja, a
legjobbnak településünk számára, mivel a lakosok anyagi helyzete nem engedi meg, hogy
minden háztartásban kiépítsék az egyedi szennyvíztisztító berendezést.
A pályázaton nyert összegből Ecsegfalva egy szippantó kocsit vásárolna egy nagyobb méretű
szennyvíztisztító berendezést, és azoknak a lakosoknak, akiknek nincs, zárt zagygödrük
azoknak biztosítanánk ezt a lehetőséget.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke 95 %.
A szükséges önerőt a képviselő-testületnek vállalnia kell a pályázat benyújtásához.
Kéri a képviselő-testület véleményét. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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30 /2016. (III.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtását
határozza el a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú, Egyedi szennyvízkezelés pályázati
felhívásra.
A képviselő-testület vállalja a beruházás megvalósításához szükséges önerőt,
melynek forrását a 2016.évi költségvetés többletbevétele terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtásával.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően
polgármester elmondja, hogy A képviselő-testület a 69/2015.(X.27.)
határozatával döntött a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátol
Felelősségű
Társasággal
történő
Együttműködési
Megállapodás
megkötéséről
projektmenedzsmenti és egyéb feladatok ellátására.
A KBC saját partneri szakértő csapatával és együttműködő partnereivel fel tudja vállalni
- projekt előkészítést, tervezést,
- jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági
hatástanulmányok elkészítését,
- közbeszerzési eljárások lefolytatását,
- műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítását.
Fentiek figyelembe vételével javasolja, hogy a „A vidéki térségek falvainak megújítására”
kiírt Egyedi szennyvízkezelés, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó
pályázatunkkal kapcsolatos feladatok elvégzésével bízza meg a Képviselő-testület a KBC
Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátol Felelősségű Társaságot.
Kéri, hogy amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
31 /2016. (III.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2016.(III.29.) Kt.
sz. határozatával döntött pályázat benyújtásáról „ A vidéki térségek falvainak
megújítására” kiírt
Egyedi szennyvízkezelés, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú
pályázati felhívásra.
A képviselő-testület megbízza a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a
- projekt előkészítésével, tervezésével,
- jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági
hatástanulmányok elkészítésével,
- közbeszerzési eljárások lefolytatásával,
- műszaki ellenőri szolgáltatás biztosításával
- tájékoztatással és a nyilvánosság biztosításával.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2016. április 15, illetve folyamatos
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6. napirendi pont:

Oszlánczi Ignác László földcsere ajánlat ügyében döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy Oszlánczi
Ignác László és neje Ecsegfalva, Fő u. 51. szám alatti lakosok földcsere ajánlattal éltek az
Önkormányzat felé.
Szeretnék elcserélni az önkormányzat tulajdonában lévő 0237/6 hrsz-ú 1,1257 ha, 15,0 Ak
értékű és a 0237/8 hrsz-ú 2,6541 ha, 30,03 AK értékű szántókat.
Cserében ajánlanák a tulajdonukban álló 283/9 hrsz-ú 2,9704 ha, 25,84 AK értékű, valamint a
0283/10 hrsz-ú, 2,2118 ha, 24.0AK értékű szántó művelési ágú földterületeket.
Kérelmezők véleménye szerint a csereajánlatuk birtokösszevonást eredményezne, mivel a
felajánlott szántók szomszédosak az Önkormányzat területeivel.
Tekintettel arra, hogy a kérelmezett földterület részét képezi a már 2016. május 4-ére
meghirdetett földhaszonbérleti árverésnek, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne
éljenek a cserelehetőséggel. Amennyiben a 2016. május 4-én tartandó haszonbérleti
földárverésen a kérelmezett földterület haszonbérleti jogát megszerzi, a képviselő-testület a
cserelehetőségét újratárgyalja.
Kéri a képviselők véleményét.
Amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
32 /2016. (III.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Oszlánczi Ignác
László és Oszlánczi Ignácné Ecsegfalva, Fő u. 51. szám alatti lakosok földcsere
iránti kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező lévő 0237/6 hrsz-ú 1,1257 ha, 15,0 Ak értékű és a 0237/8 hrsz-ú 2,6541
ha, 30,03 AK értékű szántó földterületeket haszonbérlet útján kívánja
hasznosítani.
Amennyiben a 2016. május 4-én tartandó haszonbérleti földárverésen a
kérelmezett földterület haszonbérleti jogát megszerzi, a képviselő-testület a
cserelehetőségét újratárgyalja.
7. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy az „Ecsegfalva Község új óvoda
épületének építéséhez szükséges műszaki tervek elkészítése a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat
keretében” tárgyában indult helyi beszerzési eljárás. Az ajánlatok beadási határideje, 2016. március 25.
(péntek) 11:00 órai időponttal lett meghatározva. Ezen időpontig három ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlattevő 1: Korintosz Kft.
Ajánlattevő 2: Berpromer Kft.

10.033.000 Ft. bruttó összegben
9.820.800 Ft. bruttó összegben
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Ajánlattevő 3.: Békés Mérnök Kft.

10.121.900 Ft. bruttó összegben

Az Ecsegfalva Község új óvoda épületének építése keretében ellátandó műszaki tervek elkészítése
vonatkozásában az építési engedélyterv és kiviteli terv elkészítésére az önkormányzat a Képviselői –
döntés értelmében feltételesen köt tervezési szerződést, annak hatályba lépése a tárgyi pályázat
nyertessége esetén válik esedékessé. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
alapján történik.

Javasolja a Berpromer Kft.

9.820.800 Ft. bruttó összegű árajánlatának elfogadását.

Amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
33 /2016. (III.29.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő- testülete az „Ecsegfalva Község új óvoda
épületének építéséhez szükséges műszaki tervek elkészítése a TOP-1.4.1-15 kódszámú
pályázat keretében” tárgyban indított helyi beszerzési eljáráson a Berpromer Kft. által a
helyszínrajz/vázlatterv, műszaki leírás és költségbecslés, építési engedélyterv, szükséges
szakági engedélyes tervek valamint az építési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet szerinti kiviteli terv és költségvetési kiírás elkészítésére vonatkozó összesen
bruttó 9.829.800 Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
A projekt elkészítése, tervezése a pályázat elszámolható költségei közé tartozik, tehát a
pályázat a Berpromer Kft. által elkészített műszaki tervek költségeit a későbbiekben
finanszírozni fogja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 1540-kor bezárta.
K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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