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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                    

               Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022.május 31-én tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné                  polgármester 

                       Birinyi András                   alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter 

                       Nagy András                 

                       Polyák Csaba                       képviselők            

                       Kundra Erika                        jegyző                

                       Hmiró Ferencné                   óvoda mb. intézményvezető 

                       Szakács József                     DAKÖV Kft képviselője 

                       Varga Anna                          SZIGÜ Kft képviselője  

                       Omelkáné Csernai Andrea   pályázó 

  

 

Lakosság részéről: 2 fő 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket, a Daköv képviseletében Szakács 

Józsefet, a Szigü képviseletében Varga Annát, illetve a tanácskozási joggal meghívott 

intézményvezetőt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes mind a 6 fő 

képviselő jelen van, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy András és Halupka Miklós képviselőket javasolja, melyet a 

Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra az írásban megküldött meghívó alapján.  

 

A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint egyhangúan megszavazta. 

 

 

N a p i r e n d:      1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

                                  Előadó: Polgármester 

                             

                             2.) DAKÖV Kft tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről 

                                   Előadó: Jasper Lóránt ügyvezető igazgató 

 

                              3.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról 

                                    Előadó: SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 

                                                  Polgármester 
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                            4.) 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet   

                                  elfogadása, valamint a 2021.évi belső ellenőri jelentés megvitatása 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            5.) 2022.évi költségvetési rendelet módosítása 

                                  Előadó: Polgármester 

  

                             6.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre kiírt  

                                   pályázat lezárása 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            7.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működéséről 

                                  Előadó: Polgármester     

 

                8.) Temető ravatalozójának felújítására és az eszközbeszerzésre beérkezett  

                     ajánlatok elbírálása 

                     Előadó: Polgármester 

                           

                            9.) E g y e b e k 

             

                                 Zárt ülés keretében: 

                           10.) Díszpolgári cím adományozása 

                                  Előadó Polgármester 

                      

 

 

 I.Napirendi pont tárgya: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

                                            (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri a képviselőket, akinek kérdése van a beszámolóval 

kapcsolatban az tegye meg. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

 Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  
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II.Napirendi pont tárgya: DAKÖV Kft tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről 

                                        (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Jasper Lóránt ügyvezető igazgató 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az ügyvezető igazgató úr sajnos nem tudott az ülésen 

megjelenni egyéb elfoglaltsága végett, ezért Szakács József képviseli őt. Kéri a képviselőket 

amennyiben kérdésük van azt tegyék fel. 

 

Polyák Csaba képviselő: Érdeklődik, hogy a Kőrösi úti vakum gépháznál mikorra várható a 

szűrő cseréje. Nyári időszakban a kiszivárgó szag kellemetlenséget okoz az ott lakóknak. 

 

Szakács József: A szűrő cseréjét az iszaposodást vizsgálva szokták elvégezni, intézkedni fog 

ez ügyben, a csere évente egyszer március környékén aktuális. 

 

Birinyi András alpolgármester: Az ivóvízzel kapcsolatban többen szóltak, de saját maga is 

tapasztalja, hogy büdös a víz. Mi okozza a kellemetlen szagát a víznek? 

 

Szakács József: Mangán baktériumok okozzák a szagot, főleg a melegvíznél érezhető.   

 

Nagy Andrásné polgármester: Már többször szóba került a mangán és vastalanító rendszer 

beépítése. Mennyibe kerülne a kiépítése? 

 

Szakács József: Volt terv a rendszer kiépítéshez, fel kell újítani a tervet, és egy vízkezelő 

kúttal megoldható a probléma. 

Az épület megfelelő hozzá, a rendszer kiépítése kúttal együtt kb.50 M Ft. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a Daköv Kft 

beszámolójának elfogadását. 

 

 Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft községi 

vízművek üzemeltetéséről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 

 

III.Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról 

                                        (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Varga Anna Szigü Temetőüzemeltető Kft 

                                 Nagy Andrásné polgármester 
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Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Varga Annát a Szigü képviselőjét, kéri a 

képviselőket, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van a beszámolóval kapcsolatban 

akkor azt tegyék meg.  

 

Kiss Eszter képviselő: A temetői lopásokkal mindig gond volt, van-e javulás ezzel 

kapcsolatban? 

 

Varga Anna Szigü képviselője: Sajnos nincs javulás, nincs kapacitásuk arra, hogy őröket 

állítsanak fel. A kamera rendszer felvételeit nem minden esetben tudják hasznosítani a 

személyiségi jogok végett. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A köztemetések költségei felől érdeklődik. Azt tapasztalta, 

hogy a környező településeken olcsóbb, mint itt helyben. A temetési árak sajnos nagyon 

magasak, kérdezi, hogy mily módon tudnák azokat csökkenteni. 

 

Varga Anna Szigü képviselője: Vannak olyan települések, ahol több temetkezési szolgáltató 

működik és a kedvezőbb ajánlatot adóval végeztetik el a köztemetéseket. 

A költségeket meghatározza az is, hogy csak egy vagy több szolgáltató végzi a feladatot. Van 

ahol ezt a szerződésben rögzítik.  

 

Kundra Erika jegyző: Szerződés módosítással fognak élni a szolgáltató felé, melyben 

meghatározzák a köztemetés költségeit. 

 

Képviselők részéről további hozzászólás, észrevétel nem lévén a polgármester szavazásra 

teszi fel a beszámoló elfogadását. Kéri azoknak a képviselőknek a szavazatát, akik a községi 

temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadják. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a községi temető 

üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

IV.Napirendi pont tárgya: 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet   

                                           elfogadása, valamint a 2021.évi belső ellenőri jelentés megvitatása 

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 

megkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottság javaslatáról. 

 

Halupka Miklós képviselő: mint Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke elmondja, hogy 

tárgyalták a napirendi pontot, és egyhangúan javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 2021. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 4/2022. (VI.1) sz. önkormányzati rendeletét 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 

 Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja a 2021. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról 

szóló jelentés elfogadását. 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  

 

46/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzés 

eredményéről szóló jelentést elfogadja. 

 

 

 

V. Napirendi pont tárgya: 2022.évi költségvetési rendelet módosítása 

                                      (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

  

Nagy Andrásné polgármester: Pénzügyi és Ügyrendi bizottság szintén tárgyalta a napirendi 

pontot, megkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottság javaslatáról. 

 

Halupka Miklós képviselő: mint Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke elmondja, hogy 

tárgyalták a napirendi pontot, és egyhangúan javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Bernát István Jánosné képviselő: Javasolja a költségvetés módosítását abban, hogy a 

Művelődési Ház fűtéskorszerűsítését, javítását, vagy más fűtésszerelővel való átvizsgálását 

tervezzék be. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Sajnos a benyújtott pályázat nem lett nyertes, a rendszer elavult 

a karbantartása folyamatos. Úgy gondolja, hogy várjanak újabb pályázati lehetőségre ne a 

költségvetés terhére javíttassák. Véleménye szerint az óvodában nagyobb szükség lenne a 

felújításra, mert ott kis gyerekekről van szó. 

 

Halupka Miklós képviselő: Elsőként javasolja a hibás alkatrész kiegyenlítő tartály cseréjét, és 

utána döntsenek a továbbiakról. 

 

Háfra László műszaki ügyintéző: A fűtés szezon előtt minden intézménynél elvégeztetik a 

kazánok karbantartását, átvizsgálását. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Nem tartja most indokoltnak a költségvetés módosítását, 

évközben találnak rá megoldást, ha szükséges. 
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Képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

Képviselők részéről további hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 

2022. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta az 5/2022. (VI.1.) sz. Önkormányzati rendeletét az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

 

 

VI. Napirendi pont tárgya: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre kiírt  

                                            pályázat lezárása 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Megkéri a jegyzőt, hogy röviden ismertesse a beérkezett 

pályázat lezárásának eredményét. 

 

Kundra Erika jegyző: Az előterjesztés tartalmazza, hogy pályázati kiírásban megjelölt 

határidőben egy pályázó nyújtotta be pályázatát, a jelenlevő óvodavezető-helyettes. A 

pályázatához mindent becsatolt az előírásnak megfelelően. Minden feltételnek megfelel egy 

kivételével, hogy nem rendelkezik intézményvezetői szakképzettséggel. A jogszabályban 

előírt pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítésre irányuló 

tanulmányait megkezdte és várhatóan decemberben fogja befejezni. A jogszabályi előírások 

alapján nem lehet a képviselő-testületnek jelen pályázat keretében őt megbízni az 

intézményvezetésével. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi intézményvezetőn kívül egy óvónő 

sem rendelkezik ilyen szakképesítéssel így a jogszabály azt írja elő, hogy ebben az esetben az 

intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján meghatározott helyettesítési rendbe 

tudja az intézményvezetői feladatokat ellátni az intézményvezető-helyettes. 

Még ebben az évben évvégén ismételten kiírásra kerül a pályázat és lehetősége lesz a 

vezetőhelyettesnek az újbóli pályázat benyújtására, ami remélhetőleg akkor már 

eredményesen zárul. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  
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47/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére indított pályázati eljárást-

eredménytelennek minősíti, mivel a pályázó nem rendelkezik befejezett, pedagógus 

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel. 

Képviselő-testület felhívja a jegyzőt a pályázat ismételt kiírására. 

 

Határidő: 2022.december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

48/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

1. Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak    

     jogállásáról szóló1992.évi XXXIII törvény (Kjt)20/A§(6) bekezdésében, a 20/B §-ában    

     meghatározott feladatkörében eljárva a 23. §-ában biztosított jogkörében, a nemzeti  

    köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67.§ (7) bekezdésében, valamint a  

     pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi  

     XXXIII törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  

    326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel  

    Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde (2381.Táborfalva, Petőfi u.19.)  

     intézményvezetői feladatainak ellátásával 2022.július 2. napjától az intézményvezető   

    megbízásáig, de legfeljebb 2023.július 1 napjáig a szervezeti és működési  

     szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint Omelkáné 

     Csernai Andrea ……….. alatti lakost, intézményvezető-helyettest  

    bízza meg. 

 

2. Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Omelkáné Csernai    

    Andrea illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: ( kihagyva a kihagyandó) 

    illetménye:                                                       Ft 

    intézményvezető-helyettesi pótlék:                Ft 

    önkormányzati keresetkiegészítés:                Ft 

    ágazati szakmai pótlék:                                  Ft 

    munkaközösségvezetői pótlék:                       Ft 

    munkáltató döntése alapján járó 

    határozott idejű illetmény kiegészítés:          Ft 

 

 

 

 

VII. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működéséről 

                                             (Tájékoztató jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 
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Nagy Andrásné polgármester: Kérdezi a bizottság elnökét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 

a beszámolót? 

 

Birinyi András bizottság elnöke: Egy ajánlás van folyamatban melyben a katolikus templom 

és a templomban lévő műalkotásokat szeretnék, ha bekerülne a települési értéktárba. 

 

Képviselők részéről kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az 

Értéktár bizottság beszámolójának elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Települési 

Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

VIII. Napirendi pont tárgya: Temető ravatalozójának felújítására és az eszközbeszerzésre               

                                               beérkezett ajánlatok elbírálása 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A temető ravatalozójának felújítására és egy 90 férőhelyes 

urnafal megépítésére kiírt beszerzési eljárásra 3 érvényes ajánlat érkezett. A legkedvezőbb 

árajánlatot adó a Schön-Bau Kft 21.307.260 Ft + áfa összegben. 

 

A temető ravatalozójába új halotthűtő beszerzésére szintén 3 érvényes ajánlat érkezett. A 

legkedvezőbb árajánlatot adó a Gastro Prompt Hungary Kft 1.410.000 Ft + áfa összegben. 

 

Kéri a képviselők javaslatát az ajánlatokkal kapcsolatban. 

Képviselők javasolják a két legkedvezőbb árajánlatot adó céggel a szerződést megkötni. 

 

Polgármester szavazásra teszi fel a ravatalozó és az urnafal megépítésére érkezett ajánlat 

elfogadását mely szerint: 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

kiírt MFP-ÖTIF/202Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése alprogram keretében 

megvalósítandó a ,,Táborfalva nagyközségi temető ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes 

urnafal hozzáépítése, halott hűtő cseréje” tárgyú egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti 

beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó Schön-Bau Kft nettó 21.307.260 

Ft+ ÁFA azaz huszonegymillió- háromszázhétezer- kettőszázhatvan Ft+ ÁFA, ajánlatát 

elfogadja és az ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
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Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében kiírt MFP-ÖTIF/202Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 

alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva nagyközségi temető 

ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes urnafal hozzáépítése, halott hűtő cseréje” 

tárgyú egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek 

minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó árajánlatot benyújtó Schön-Bau Kft nettó 21.307.260 Ft+ ÁFA azaz 

huszonegymillió- háromszázhétezer- kettőszázhatvan Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az 

ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Ezt követően a polgármester az új halotthűtő beszerzésére érkezett ajánlat elfogadását teszi fel 

szavazásra az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

kiírt MFP-ÖTIF/202Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése alprogram keretében 

megvalósítandó a ,,Táborfalva nagyközségi temető ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes 

urnafal hozzáépítése, halott hűtő cseréje” tárgyú egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti 

beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó Gastro Prompt Hungary Kft nettó 

1.410.000 Ft+ ÁFA azaz egymillió- négyszáztízezer Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az 

ajánlattevővel szerződést köt. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2022.(V.31.) H a t á r o z a t 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében kiírt MFP-ÖTIF/202Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 

alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva nagyközségi temető 

ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes urnafal hozzáépítése, halott hűtő cseréje” 

tárgyú egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek 

minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó árajánlatot benyújtó Gastro Prompt Hungary Kft nettó 1.410.000 Ft+ ÁFA 

azaz egymillió- négyszáztízezer Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel 

szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

 

A napirendi pont lezárását követően, a zárt ülés elrendelés előtt polgármester megkérdezi a 

jelenlévő Ecsedi László díszpolgárt, hogy hozzá kíván-e szólni a díszpolgári cím 

adományozása előterjesztéshez, ha igen akkor mondja el véleményét. 
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Ecsedi László díszpolgár: Javasolja a cím odaadását, mivel a felterjesztett a kiemelkedő 

sporttevékenységével hozzájárult Táborfalva jó hírnevéhez. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester a 9. és 10.napirendi pont tárgyalására 

a 12/2013. (XI.20.) Ör. 4.§ (2) bekezdése alapján, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv. 46.§ (2) 

bekezdés a) pontja alapján zárt ülést rendel el.  

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  

 

A zárt ülésen tárgyalt napirend lezárását követően további hozzászólás nem lévén, a 

polgármester megköszönte a részvételt és a testületi ülés nyilvános részét bezárta.  

 

 

 

                                                           Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

     Nagy András                                                                        Halupka Miklós                                                                                                                                                                                                                                    

      jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő 


