Jegyzőkönyv
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Paudits Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Ismerteti
napirendi javaslatát:
1.)

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2008. évi költségvetési módosításának
egyeztetése
Előterjesztő: Paudits Béla polgármester

2.)

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2008. évi költségvetési zárszámadásának
egyeztetése
Előterjesztő: Paudits Béla polgármester
A közölt napirendi javaslatot a Seregélyes Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
elfogadta.
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony köszönti a megjelent képviselőket és a
meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Sárosdi Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Végh László és Mrázik Sándor képviselőket
kéri fel, melyet a képviselő testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Sárosd esetében a Közoktatási Központ 2008. évi utolsó 4 havi zárszámadását kell
közösen elfogadni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony szavazásra bocsátotta a napirendi
javaslatot.
A közölt napirendi javaslatot a Sárosd Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
elfogadta.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Seregélyes elkészítette – igaz kisebb zökkenőkkel – a sárosdi intézmények
beszámolóját, elszámolását. A megkapott előirányzatokat átvettük. A személyi jellegű
kifizetésekkel az első hónap kivételével probléma nem volt. Az idei évben is erre
törekszünk majd, hogy mindenki megkapja minden juttatását és járandóságát időben. A
két község között az elszámolás folyamatban van. Készítettünk egy előzetes
elszámolást az állami támogatásokról, az intézmények kiadásairól, illetve arról, hogy
Sárosd még mennyit fizet Seregélyesnek. Ezt az előzetes elszámolást akkor 1,806 M
Ft-ban állapítottuk meg, ez meg is érkezett ide Seregélyesre. Utána elkészítettük a
végső elszámolást. Ezek alapján még várunk Sárosdtól 1,950 M Ft-ot, amennyivel
kevesebb közoktatási normatívát kaptunk, mint amennyibe került a két intézmény
tavalyi működtetése. Erről a múlt héten tartottunk egy egyeztetést. Nem sikerült
mindenben megegyezni. Sárosd esetében másik oszlopba kerültek a számok, mi ezt
úgy értelmeztük, hogy 2007-es normatíva, tehát nem ránk tartozik, hogy elszámoljuk és
igényeljük. Ebből egy félreértés során néhány SNI-s gyerek elkallódott, aminek 900 e Ft
körül van a normatívája. Mi egyenlőre ezt a pénzt várnánk Sárosdtól. Mi
kezdeményezzük az önellenőrzést a Kincstár felé. Amennyiben jogos ez a pénz, mi
megigényeljük, illetve az eredménytől függően elutaljuk vagy tájékoztatjuk a sárosdi
Képviselő-testületet, hogy mi lett ennek az ellenőrzésnek a vége, mennyi olyan SNI-s
gyerek van, amelyik véglegesen elszámolható. Ebből megint tanultunk. Ezentúl egy-egy
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ilyen elszámolás előtt összeülünk és még egyszer átbeszéljük a számokat, hogy ilyen
félreértés többet ne forduljon elő. Nyilván nem volt szándékos senki részéről sem.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

A tavaszi szünetben jött át az anyag, akkor derült ki számunkra, hogy át kell nézni.
Valóban már decemberben is felvetődött, hogy az igénylések körül nem egészen
pontosak az adatok, de akkor nem ültünk le és nem beszéltük ki, hogy hol mi van.
Sárosdon a pénzügyi bizottság vitatta meg. Azért is kértük ezt a felülvizsgálatot, mert
ennek kihatása van az idei 8 hónapra is. Ugyanazon költségvetés alapján igényelünk,
ez a második félévben ennek a duplája lesz már. Mindenképpen tisztába kell tenni
ezeket. A mai testületi ülésre az anyagot megkaptuk, de az gyakorlatilag ránk nem
vonatkozik. Abban a sárosdi Képviselő-testületnek nincsen döntési jogköre, hiszen a
seregélyesi zárszámadást küldték ki. A Közoktatási Központnak a 2008. évi
zárszámadásához sincs a sárosdi Képviselő-testületnek köze, csak az utolsó négy
hónapban. Amiről tudunk tárgyalni, az a zárszámadásnak az a része, ami Sárosdot
illeti. Átküldtünk egy határozati javaslatot. Az 1 M Ft körüli összeggel egyetértünk, ami
egy közös költség, átutalásra kerül. A zárszámadást ezekkel a számokkal elfogadjuk,
de a normatíva felülvizsgálatot kérjük. A különbözetet, amit a vizsgálat kimutat, azt
Sárosd fizeti.
Felvetődött azon a megbeszélésen, hogy a közös igazgatóhelyettes azért lesz, hogy
ezeket a normatívához kapcsolódó dolgokat egyeztesse az intézményekkel. Nyilván ez
az óvodánál sokkal kisebb. Jó lett volna, ha ezek az egyeztetések tényleg megtörténtek
volna. Decemberben mi reklamáltunk, hogy azokkal a számokkal nem értünk egyet,
bíztunk benne, hogy helyre lett téve és azért nem kaptunk másik információt.
Paudits Béla

polgármester

Azt tudtuk, hogy nem lesz zökkenőmentes a társulás. Az eleje meg pláne nem. Ez egy
jó lehetőség arra, hogy tisztába tegyük a dolgokat, az egymás iránti elvárásokat
megfogalmazzuk. Nem kell keresni hibást. Az, hogy most 900 e Ft lóg a levegőben,
Seregélyes számára sem mindegy. Az elvi részeket kell tisztába tenni. Azzal
egyetértek, hogy a közös igazgatóhelyettes feladatát egészítsük ki, tegyük kötelezővé
számára ezeknek a jelentéseknek, igényléseknek, lemondásoknak a pontosítását. Egy
szűrővel több lenne.
Sajtos József Tibor

képviselő

Amikor elindult ez az egész, pont a gazdasági vezető kérésére vettük ki, azért, mert
jobban szerette volna első kézből megkapni ezeket az adatokat és úgy dolgozni vele.
Bizottsági ülésen már korábban beszéltünk róla, hogy a munkaköri leírás ezzel
kibővítésre kerül. A Gyöngyi is úgy kapja a feladatokat a Kincstártól, hogy tegnapra
legyen meg. Nagyon sokszor olyan táblázatok elkészítésére, amin pénzek vannak, egykét nap áll rendelkezésünkre. Ezt csak tényként mondom, valószínűleg ezzel máshol is
így vannak.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Még annyival egészíteném ki, hogy a sárosdi Képviselő-testület foglalkozott ezzel a
normatíva igénylési problémával. Novemberben küldtünk is az Oktatási Minisztériumnak
egy levelet, hogy ezt lehetne e valahogy ésszerűsíteni. Újból meg kell ismételni ezt a
levelet, mivel nem kaptunk rá választ. Közösen is kellene küldeni egy levelet, akár a
TÖOSZ-nak is, hogy valamilyen ésszerűsítést végezzenek.
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Sajtos József Tibor

képviselő

Nekem szintén volt egy javaslatom a Gerse úr irányában. Én azt javasoltam, hogy a
Kistérség települései a Kincstárat keressék meg, hogy ne csak a büntető feladatát töltse
be. Az ellenőrzést előre hozhatná az igénylés időszakára.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Vagy legalábbis az igénylések előtt tartanának egy tájékoztatót.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Az is baj, hogy mindig másik ügyintézőhöz kerülünk a Kincstárban. Ahány ügyintéző,
annyiféleképpen értelmezi a törvényt.
Paudits Béla

polgármester

Azért mégiscsak mi adjuk le a számokat. Ha rosszul adjuk le, akkor fizetnünk kell. Az
igazgató úr javaslata nem működtethető, mert ez a MÁK-nak nem érdeke. Egy ilyen
társulási formában elengedhetetlen dolog a pontos pénzügyi elszámolás, és annak
betartatása.
Csanádi Lajos

képviselő

Azt hiszem, hogy megint kellemetlen helyzetbe kerül mind a két testület. Hozzunk
döntést olyan ügyben, amiben az egyeztetések fél órája zajlanak. Én számtalanszor
elmondtam, hogy az előkészítés időszaka nagyon fontos mind a két testület részére. Én
elhiszem, hogy sok munka van, de az, ami az iskolára, óvodára, Közoktatási Központra
tartozik, azt nem biztos, hogy itt a testületi ülésen kell részletezni. Ez a döntési fázis.
Ezeket egy kicsit helyre kellene tenni. Mi nem láttuk a határozati javaslatot. Ez így egy
kicsit kellemetlen. Komolyabban kellene kezelni.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Elkészítettem egy elszámolást, amiben benne van az óvodás, iskolás, SNI-s, napközis,
mindenféle jogcímes támogatások. Ebből az a társulási támogatás, amit még
Seregélyes meg sem kapott a Kistérségtől, azért bele számoltuk, mert egyszer csak ide
ér, az informatikai normatíva és, amit a közalapítványtól kapott a két sárosdi intézmény,
ebből kijött, hogy a sárosdi közoktatási normatívák összesen – legalábbis az én
számításaim szerint – 39.311 M Ft-ot tesznek ki. Steflik Judit kimutatta, hogy a két
intézménynek a kiadásai mennyibe kerültek: 39.946 M Ft-ba, mi még kifizettünk
Sárosdnak 2.072 M Ft étkezést, ehhez jöttek még a közös költségek: 1.048 M Ft. A
kiadások 43.067 M Ft-ban álltak meg, ebből jött ki egy különbség.
Horváth Sándor 1748-kor az ülésre megérkezett.
Paudits Béla

polgármester

Az önrevízió után születik majd egy döntés, javaslom, hogy addig hozzunk határozatot.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Teljesen egyetértek azzal, amit a képviselő úr elmondott. A teljes költségvetéshez nincs
közünk, még az iskolának a költségvetéséhez is csak szeptembertől. Arról viszont
hozhatunk határozatot, hogy hasonló kimutatásban kérjük az ilyen anyagokat:
seregélyesi iskola, -óvoda, sárosdi iskola, -óvoda és összesen. Ha egy ilyen kimutatás
készül a félévnél, háromnegyed évnél, akkor mindenki látja, hogy miről kell döntenie.
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Paudits Béla

polgármester

Akkor ennek megfelelően intézményi bontást kérünk a következő ülésre.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem hangzott el az első napirendi ponttal
kapcsolatban.
Paudits Béla polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
31/2009. (IV.29.) h a t á r o z a t a
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az
önkormányzat 2008 évi költségvetésének részét képező, a
Seregélyesi
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási,
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda
2008. évi költségvetési módosítás egyeztetési dokumentumait
megtárgyalta, azt változatlan formában az önkormányzat 2008 évi
költségvetésének módosításába beépítésre javasolja.
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: Paudits Béla - polgármester
Határidő:azonnal
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. A
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
69./2009. (IV. 29.)
Határozata
Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményei
2008. évi költségvetésének módosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Seregélyes
Nagyközség Önkormányzatának 2008 évi költségvetésének részét
képező, a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási,
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2008.
évi költségvetési módosítás egyeztetési dokumentumait megtárgyalta,
azt változatlan formában Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2008
évi költségvetésének módosításába beépítésre javasolja.
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére
Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester
Határidő:azonnal
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2.)

Napirendi pont tárgyalása:

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2008. évi költségvetési zárszámadásának
egyeztetése
Előterjesztő: Paudits Béla polgármester
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

A kiküldött zárszámadással egyetértünk, de a felülvizsgálatot kérjük. Amekkora
összeget a felülvizsgálat jogosnak tart, azt természetesen a sárosdi önkormányzat
utalni fogja.
Paudits Béla

polgármester

Ismertetném Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozati
javaslatát. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Sajtos József Tibor

képviselő

Ez a 902.067 Ft a le nem igényelt normatívának a négy hónapra jutó összege. Én azt
javasolnám minden vita elkerülése végett, hogy ezt a terhet osszuk meg addig, amíg
meg nem kapjuk a pénzt. Nem tudom, hogy pénzügyileg megoldható-e?
Ladányi László

képviselő

Az előbb a bizottsági ülésen egészen másról beszélgettünk.
Paudits Béla

polgármester

Nem egyoldalú volt ez a hiba.
Mrázik Sándor

képviselő

Továbbra is ragaszkodnék ehhez a határozati javaslathoz. A plusz normatíva kellett,
tudtuk, hogy lesznek közös, általános költségeink. Az 1.048.125 Ft a közös költség, ami
jogosan az egyezség alapja, hiszen az itt a seregélyesi főintézménynél kell, hogy
legyen. Az is jogos, hogy ez a 902.067 Ft a sárosdi oldalról volt félreérthető. Teljesen
jogos ez az 1.048 M Ft, ezért fizetem azt, hogy ez a 902 e Ft ne legyen. Az első év
tanuló év, ne visszafelé tekintsünk, hanem oldjuk meg ezt a problémát. Ez egy emberi
hiba, aminek minden feltétele megvolt a mi tudomásunk szerint. Igazgató úr elmondta,
hogy egyik napról a másikra kell igényelni. Kommunikálni kell erről a dologról, mert a
döntést nekünk kell meghozni. Nem szeretünk döntéskényszerben lenni. A tavalyi
évben mi 8 M Ft-ot fizettünk ilyen be nem tervezett hibáért.
Sajtos József Tibor

képviselő

Éppen ezért nem igényeltük le, mert, ha mégis hibás, akkor kamatosan kell
visszafizetni.
Mrázik Sándor

képviselő

Fizetjük a közös költséget.
Csanádi Lajos

képviselő

Óriási a félreértés. A 902 e Ft le nem igényelt normatíva, azért, hogy utólag ne kelljen
visszafizetnünk pénzt kamatostól a Kincstárnak. Ne Seregélyes fizesse a tanulópénzt.
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Nincs még itt a pénz, de már továbbadtuk. Jó javaslat volt a kompromisszum, felezzük
meg! Ne mi vigyük ezt a közel 1 M Ft-ot. Ha már így alakult a helyzet és amíg a
Kincstárral nem tisztázzuk, addig nem egyoldalúan mi vigyük ezt a terhet. Nézzük meg
azt a részét is, hogy mi okozta ezt a dolgot.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Mind a két Képviselő-testület azért vállalta be a közös költség fizetését, hogy ilyen
problémák ne forduljanak elő. Azért fizeti azokat az embereket, hogy ez így legyen.
Csanádi Lajos

képviselő

Ez így igaz! Ebben egyetértünk!
Mrázik Sándor

képviselő

Ez a társulás létrejött. Könnyíteni szerettünk volna mind a két önkormányzat
költségvetésén. Nem ésszerűsítettünk. Van egy igazgató és három helyettese. Amit
eddig két ember csinált, az most öt ember kezén megy keresztül.
Sajtos József Tibor

képviselő

A munka mennyisége a társulással növekedett. Ezt bármelyik tagintézmény-vezető el
tudja mondani. A munkát el kell végezni úgy, hogy a határidőket tegnapra adják. Az
adminisztrációs terhek is növekedtek. Az egyszerűsítés mindenhol kellene.
Mrázik Sándor

képviselő

Ez mindenhol így van, a vállalkozóknál is. Nem a pénz elvétele a cél.
Sajtos József Tibor

képviselő

Az elsődleges cél az volt, hogy a települések kiadásain, költségein könnyítsünk. Az
egyeztetést a fenntartók részéről – alapelvekről, a működésről – már az elején kértem.
Paudits Béla polgármester szavazásra bocsátotta a zárszámadás elfogadását.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
32/2009. (IV.29.) h a t á r o z a t a
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az
önkormányzat 2008 évi zárszámadásának részét képező, a
Seregélyesi
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási,
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda
2008. évi zárszámadási egyeztetési dokumentumait megtárgyalta,
azt
változatlan
formában
az
önkormányzat
2008
évi
zárszámadásába beépítésre javasolja.
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: Paudits Béla - polgármester
Határidő:azonnal
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Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. A
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
70./2009. (IV. 29.)
Határozata
Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményei
2008. évi zárszámadásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményei 2008. évi
zárszámadását az írásos előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület a Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi
Tagintézményei 2008. évi zárszámadást 39.947.000 Ft teljesített
bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat
az alábbi teljesítési főösszeggel állapítja meg:
Bevételek:

39.947.000.-

Kiadások:
- Személyi juttatások

28.063.000.-

- Járulékok

9.092.000.-

- Dologi kiadások

2.517.000.-

- Felhalmozási kiadások

275.000.-

Összesen:

39.947.000.-

Utasítja
a
polgármestert,
hogy
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásába a határozatnak
megfelelően történő beépítésére a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárosd Nagyközség
Önkormányzat által vállalt közös költségekhez való hozzájárulást,
1.048.125 Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére átutalja.
Felelős:Lehotainé Kovács Klára - polgármester
Határidő:azonnal

Paudits Béla polgármester szavazásra bocsátotta az intézmény 902.067,- Ft normatíva
igénylés egyetemleges 50-50%-kos megelőlegezett költségviselését.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
33/2009. (IV.29.) h a t á r o z a t a
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a
Seregélyesi
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási,
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda
2008. évi fennmaradó és le nem igényelt 902.067,- Ft normatíva
összegét javasolja Seregélyes és Sárosd Önkormányzatai
Képviselő-testületei által 50-50%-ban megelőlegezni, az igénylés
megtörténtéig.
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: Paudits Béla - polgármester
Határidő:azonnal

Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra bocsátotta az intézmény 902.067,- Ft
normatíva igénylés egyetemleges 50-50%-kos megelőlegezett költségviselését
A Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

A legfontosabb a zárszámadás. Az 1 M Ft-ot a holnapi napon átutaljuk. Mivel nem
született döntés, ezért azt kérném, hogy a felülvizsgálatot minél gyorsabban
végeztessük el, annak függvényében utaljuk a ránk eső terheket.
Sajtos József Tibor

képviselő

Az Igazgató Tanács ülésén azt javasoltuk, illetve kérjük, hogy ha lehet, akkor Sárosd
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületéből is egy fő képviseltesse magát az
Igazgató Tanácsban. Írásos anyagot is fogok küldeni.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Ha jól emlékszem a társulás létrejöttekor felvetődött az intézményvezető-helyettesek
kérdése. Abban maradt a két testület, hogy az első évben maradjanak meg az igazgató
helyettesek. Azt szeretném kérdezni, hogy változtassunk-e ezen? Kiírásra került a
tagintézmény-vezetői pályázat. Aki erre pályázni fog, annak tudnia kell, hogy az
elkövetkezendő öt évben egyedül kell-e ellátnia a vezetői feladatokat, vagy helyettessel.
A költségvetéskor valószínűleg újból elő fog jönni ez a felvetés. Év közben nem lehet
változtatni rajta, csak szeptembertől. Nagy a pénzügyi megszorítás és várhatóan még
rosszabb lesz. 14-ig lehet beadni a pályázatot.
A sárosdi óvodánál, ha szükség lesz egy újabb csoport indítása, akkor azt a Képviselőtestület hagyhatja jóvá.
Horváth Károly

jegyző

Erről a működési szabályzatban rendelkezni kell.
Paudits Béla

polgármester
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A tapasztalatok tükrében visszatérünk rá.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Pályázat beadási határideje május 14, az óvoda esetében 20-a.
Kosaras Istvánné

tagóvoda-vezető

Van egy elírás a kiírt pályázatnál, hogy előnyben részesítik azt, aki közoktatás
szervezőként végzett. Ilyen nincsen, csak közoktatás vezető.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Azt javaslom, hogy az évvégi beszámolónál térjünk vissza rá.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem hangzott el.
A polgármesterek megköszönték a képviselőknek és a meghívottaknak a részvételt és
az együttes Képviselő-testületi ülést berekesztették.
k.m.f

Paudits Béla
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
polgármestere

Lehotainé Kovács Klára
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
polgármestere

Horváth Károly
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
jegyzője

Dosztály Csaba
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
jegyzője

Végh László
jkv. hitelesítő

Mrázik Sándor
jkv. hitelesítő

Horváth Péter
jkv. hitelesítő

Sajtos József Tibor
jkv. hitelesítő
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